
ACEF/1920/0321377 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação a nterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1314/21377

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2016-06-14

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estud os desde a avaliação anterior, designadamente
na sequência de condições fixadas pelo CA e de reco mendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estud os desde a avaliação anterior, designadamente na se quência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE  (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

2._SinteseMelhorias_1CE_Criminologia_UFP.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou  ao plano de estudos(alterações não incluídas no
ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a su bmissão do guião na avaliação anterior?
Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanaçã o e fundamentação das alterações efetuadas.
N/A

3.1.1. If the answer was yes, present an explanatio n and justification of those modifications.
N/A

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submis são do guião na avaliação anterior?
Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanaçã o e fundamentação das alterações efetuadas.
N/A

3.2.1. If the answer was yes, present an explanatio n and justification of those modifications.
N/A

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto  a instalações e equipamentos desde o anterior proc esso de
avaliação?

Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve exp lanação e fundamentação das alterações efetuadas.
N/A

4.1.1. If the answer was yes, present a brief expla nation and justification of those modifications.
N/A

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto  a parcerias nacionais e internacionais no âmbito d o ciclo de
estudos desde o anterior processo de avaliação?
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Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese d as alterações ocorridas.
Decorrente do aumento progressivo da procura deste CE e da emergência de novas oportunidades ao nível da
atividade científica dos docentes (e.g., projetos f inanciados, definição de novos temas) foram encetad as parcerias
com universidades e grupos de investigação nacionai s e internacionais. Tal tem permitido potenciar a p rodução
científica dos docentes. Neste sentido, a rede de c olaboração com investigadores tem vindo a aumentar a
diferentes níveis: i) coparticipação em projetos de  investigação; ii) coautoria de publicações científ icas em revistas
internacionais indexadas e com revisão por pares e em livros de editoras internacionais; iii) particip ação em
equipas editoriais de revistas (inter)nacionais; iv ) integração em comissões científicas de congressos ; v)
consultadoria em projetos. As parcerias encetadas e  alguns dos principais resultados obtidos com as me smas
encontram-se detalhadas na Síntese de Medidas de Me lhoria do CE (cf. n.º 2 da presente secção).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis o f those changes.
As a result of the progressive increase in demand f or this CS and the emergence of new opportunities i n the
scientific activity of teachers (e.g., funded proje cts, definition of new themes), partnerships have b een initiated with
universities and national and international researc h groups. This has allowed the scientific productio n of teachers
to be boosted. In this sense, the collaboration net work with researchers has been increasing at differ ent levels: i)
co-participation in research projects; ii) co-autho rship of scientific publications in indexed and pee r-reviewed
international journals and books of international p ublishers; iii) participation in editorial teams of  (inter)national
journals; iv) integration in scientific committees of congresses; v) consultancy in projects. The part nerships
entered into and some of the main results obtained from them are detailed in the Summary of CS Improve ment
Measures (cf. paragraph 2 of this section).

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto  a estruturas de apoio aos processos de ensino e ap rendizagem
desde o anterior processo de avaliação?

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese d as alterações ocorridas.
N/A

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis o f those changes.
N/A

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações si gnificativas quanto a locais de estágio e/ou formaç ão em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia d e acompanhamento efetivo dos estudantes durante o e stágio
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese d as alterações ocorridas.
Para além das parcerias existentes no anterior proc esso de avaliação (e.g., Cruz Vermelha Portuguesa; Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima; PSP; GNR), cuja colab oração se manteve e tem vindo a ser reforçada, fora m
estabelecidas novas parcerias com locais de estágio  das quais se destacam: Centros de Acolhimento Temp orário;
CPCJ (Maia, Gondomar, Esposende, Ovar, Porto Orient al); IPSS (Associação Norte Vida, Querer Ser); Polí cias
municipais (e.g., Gondomar, Maia, Santo Tirso) e au tarquias (Castelo de Paiva; Trofa). Este alargament o da rede de
colaborações resultou não só do facto de recebermos  estudantes de diversas partes do país, mas também do
aumento das solicitações de entidades externas que procuram, cada vez mais, uma maior articulação com a
academia de forma a suportar as suas práticas.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis o f those changes.
In addition to the partnerships existing in the pre vious evaluation process (e.g. Portuguese Red Cross ; Portuguese
Association for Victim Support; PSP; GNR), whose co llaboration has continued and been strengthened, ne w
partnerships have been established with training pl aces of which we highlight: Temporary Shelter Centr es; CPCJ
(Maia, Gondomar, Esposende, Ovar, Porto Oriental); IPSS (Associação Norte Vida, Querer Ser); Municipal  Police
(e.g., Gondomar, Maia, Santo Tirso) and Municipalit ies (Castelo de Paiva; Trofa). This expansion of th e network of
collaborations resulted from the fact that we recei ve students from various parts of the country, but also from the
increase in requests from external entities that in creasingly seek greater articulation with the acade my in order to
support their practices.

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior.
Universidade Fernando Pessoa
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1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto , etc.):
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (UFP)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Criminologia

1.3. Study programme.
Criminology

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da Re pública (PDF, máx. 500kB).
1.5._1.5._Criminologia_1ºciclo_plano de estudos.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estud os.
Criminologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Criminology

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamen tal, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 d e Março
(CNAEF-3 dígitos):

312

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundament al, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de  Março
(CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

N/A

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamen tal, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 d e Março
(CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

N/A

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74 /2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2 016 de 13 de
setembro):

3 anos / 6 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL  no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of
September 13th):

3 years / 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
50

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se d iferente do número anterior) e respetiva justificaç ão.
N/A

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different fr om last year) and respective justification.
N/A

1.11. Condições específicas de ingresso.
No quadro do concurso nacional de acesso ao ensino superior, constituem condições específicas de ingre sso a
realização, com aproveitamento (mínimo = 95 pontos) , de uma das seguintes provas de ingresso: 04 Econo mia; 11
História; 18 Português.
A nota de candidatura mínima é de 100 pontos, sendo  obtida através da seguinte fórmula de cálculo: [mé dia do
secundário x 65% + prova de ingresso x 35%].
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1.11. Specific entry requirements.
In the framework of the national competition for ad mission to higher education, specific conditions fo r entry are the
successful completion, (minimum = 95 points), of on e of the following entrance examinations: 04 Econom y; 11
History; 18 Portuguese.
The minimum application score is 100 points, which is obtained through the following calculation formu la:
[secondary average x 65% + entrance exam x 35%].

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Diurno e Pós-Laboral

1.12.1. If other, specify:
Daytime and After Working Hours

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado :
Universidade Fernando Pessoa – Porto

1.14. Regulamento de creditação de formação académi ca e de experiência profissional, publicado em Diár io da
República (PDF, máx. 500kB).

1.14._Normas_Creditacao_UFP_2019.pdf
1.15. Observações.

O 1º ciclo de estudos em Criminologia encontra-se o rganizado em 6 semestres, fazendo uma gestão equili brada
entre a preparação teórica e metodológica dos estud antes para a investigação, tendo estes que levar a cabo a
elaboração do projeto de graduação, com o acompanha mento e supervisão dos orientadores. Nos 5 semestre s
iniciais (150 ECTS), as UC abordam os conteúdos rel acionadas com a área fundamental do ciclo de estudo s, sendo
o 6º semestre dedicado ao estágio e à elaboração or ientada do projeto de graduação, ocorrendo o contac to do
orientando com o orientador/supervisor com a frequê ncia e intensidade necessárias à boa consecução do
trabalho.
Este ciclo de estudos visa contribuir para uma sóli da formação no domínio da criminologia, em diversos  âmbitos
(e.g., análise criminal, intervenção social, atuaçã o comunitária, tutelar educativo) e domínios de pre venção
(primário, secundário e terciário), encontrando-se orientado para o futuro exercício da profissão de C riminólogo
nos termos previstos na Lei n.º 70/2019, de 2 de se tembro. Pretende-se que, através da formação de bas e obtida
neste ciclo de estudos, o estudante seja capaz de c ompreender e resolver problemas específicos (e.g.,
relacionados com a criminalidade e a sua relação co m a segurança e o alarme social ao crime; violência ; agressão)
num contexto alargado e multidisciplinar (e.g., com unidade, família, escola), com diversos grupos popu lacionais
(e.g., crianças, jovens, vítimas e agressores; agen tes policiais, técnicos de apoio à vítima). Os conh ecimentos
adquiridos deverão capacitar o estudante para lidar  com questões complexas do âmbito criminológico, de  forma a
saber emitir juízos relacionados com a área de estu do ou mesmo no sentido de poder prestar apoio às au toridades
judiciárias na produção da prova pericial requerida  ao abrigo do n.º 6 do artigo 159.º e do n.º 2 do a rtigo 160.º do
Código de Processo Penal (CPP), quando solicitados.  O estudante deverá também ser capaz de refletir so bre as
implicações éticas e sociais da aplicação da Crimin ologia.
Para a consecução dos objetivos gerais de aprendiza gem deste ciclo de estudos, a UFP disponibiliza aos  seus
estudantes, através da Unidade de Psicologia Forens e integrada na Clínica Pedagógica de Psicologia, a
possibilidade de participarem em trabalhos de âmbit o pericial, em termos colegiais ou interdisciplinar es, conforme
o previsto no art. 160º do CPP. Adicionalmente, e a ssumindo a investigação como essencial para o ensin o e para a
produção de conhecimentos úteis ao desenvolvimento,  é incentivada a participação de estudantes deste c iclo de
estudos em projetos de investigação no âmbito do Ob servatório Permanente Violência e Crime (OPVC)
(http://opvcufp.com/), alguns financiados pela FCT (e.g., LookCrime), bem como encorajada a respetiva
participação em eventos científicos e em ofertas fo rmativas, internas e externas, as quais possam cons tituir uma
mais valia à formação dos seus estudantes.

1.15. Observations.
The 1st cycle of studies in Criminology is organize d in 6 semesters, making a balanced management betw een the
theoretical and methodological preparation of stude nts for research, with them having to carry out the  preparation
of the graduation project, monitored and overseen b y their supervisors. In the initial 5 semesters (15 0 ECTS), the
CUs deal with the contents related to the fundament al area of the cycle of studies, with the 6th semes ter being
dedicated to the internship and the supervised elab oration of the graduation project. Contact with the  supervisor
occurs with the frequency and intensity necessary f or the good achievement of the work.
This cycle of studies aims to contribute to a solid  training in the field of criminology, in various f ields (e.g., criminal
analysis, social intervention, community action, ed ucational guardianship) and areas of prevention (pr imary,
secondary and tertiary), and is oriented to the fut ure exercise of the profession of Criminologist und er the terms of
Law No. 70/2019 of September 2. Through the basic t raining obtained in this cycle of studies, the stud ent should be
able to understand and solve specific problems (e.g ., related to crime and its relationship with secur ity and social
concern about crime; violence; aggression) in a bro ad and multidisciplinary context (e.g., community, family,
school), with various population groups (e.g., chil dren, youth, victims and aggressors; police officer s, victim
support workers). The knowledge acquired should ena ble the student to deal with complex criminology-re lated
issues in order to be able to issue judgments relat ed to the area of study or even to assist the judic ial authorities in
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producing the expert evidence required under Articl es 159(6) and 160(2) of the Code of Criminal Proced ure (CPP),
when requested. The student should also be able to reflect on the ethical and social implications of a pplying
Criminology.
In order to achieve the general learning objectives  of this cycle of studies, the UFP provides its stu dents, through
the Forensic Psychology Unit within the Pedagogical  Psychology Clinic, with the possibility of partici pating in
expert work, in collegial or interdisciplinary term s, as provided in art. 160 of the CPP. Additionally , and assuming
research to be essential for teaching and for the p roduction of knowledge useful for development, the participation
of students from this cycle of studies in research projects within the Permanent Observatory on Violen ce and
Crime (OPVC) (http://opvcufp.com/), some of them fu nded by FCT (e.g., LookCrime), is encouraged, as we ll as their
participation in scientific events and training off ers, both internal and external, which may constitu te an added
value to student training.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centr ados no estudante.

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes,  áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de e studos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura
(se aplicável) / Branches, options, profiles, major /minor, or other forms of organisation compatible w ith the structure
of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/.. . (if applicable):

N/A N/A

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um d os percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - N/A

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra ( se aplicável).
N/A

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or  other (if applicable)
N/A

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à o btenção do grau / Scientific areas and credits that  must be
obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Sociologia e outros estudos/Sociology and
Other Studies 312-SOC 90 0 N/A

Ciências Sociais e do
Comportamento/Social and Behavioural
Sciences

310-CSC 30 0 N/A

Direito/Law 380-DIR 24 0 N/A

Psicologia/Psychology 311-PSI 12 0 N/A

Filosofia e ética/Philosophy and Ethics 226-FE 6 0 N/A

Línguas e Literatura Estrangeira/Foreign
languages and Literature

222-LLE 6 0 N/A

Medicina/Medical Science 721-MED 6 0 N/A

Ciência Política e Cidadania/Political
Science and Citizenship 313-CPC 3 0 N/A

Desenvolvimento Pessoal/Personal
Development

090-DP 3 0 N/A

(9 Items) 180 0

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas  no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de  ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competência s) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o se u papel
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ativo na criação do processo de aprendizagem.
As metodologias de ensino e aprendizagem incluem o uso de dinâmicas interativas e potenciadores da aut onomia
dos estudantes: análise e discussão de casos, conte údos audiovisuais, trabalhos assentes numa pesquisa  ativa,
apresentações orais, e trabalhos de campo, entre ou tras. Incentiva-se o envolvimento dos estudantes em  projetos
de investigação e de extensão comunitária (e.g., re colha de dados no âmbito do projeto LookCrime). As atividades
de ensino pressupõem uma atitude proativa por parte  do estudante e acompanhamento continuado pelos
docentes. Para além do contacto em sala de aula, os  alunos dispõem do horário de atendimento dos docen tes
(5h/semanal) para orientação e apoio necessários. A  versatilidade destas metodologias permite ao estud ante
orientar as tarefas de aprendizagem em função das s uas necessidades e interesses. Os programas são ana lisados
pelo Coordenador científico de Ciclo e disponibiliz ados em área comum a todos os docentes promovendo-s e a
interdisciplinaridade.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teac hing methodologies are coherent with the learning o utcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the cre ation of the
learning process.

Teaching and learning methodologies include the use  of interactive and empowering dynamics of student
autonomy: case analysis and discussion, audio-visua l content, work based on active research, oral pres entations,
and field work, among others. The involvement of st udents in research and community outreach projects is
encouraged (e.g., data collection within the LookCr ime project). Teaching activities presuppose a proa ctive attitude
on the part of the student and continued follow-up by the teachers. In addition to classroom contact, the students
have the student attendance hours provided by all t eachers (5h/week) for guidance and support. The ver satility of
these methodologies allows the student to manage th e learning tasks according to their needs and inter ests. The
programs are analysed by the Scientific Coordinator  of the Cycle and made available in a common area t o all
teachers, promoting interdisciplinarity.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de  trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

Conforme definido na Normativa Académica, a cada EC TS corresponde 25 horas de trabalho do estudante. A
definição dos conteúdos programáticos das UC inclui  a distribuição de ECTS pelas diversas componentes letivas,
permitindo uma monitorização da carga de trabalho d os estudantes. A definição das atividades a realiza r pelo
estudante inclui uma estimativa das horas de dedica ção a cada uma delas. A assiduidade obrigatória às aulas e
sessões tutoriais permite o acompanhamento do estud ante e a verificação do trabalho realizado e as hor as
dispensadas. O facto de a avaliação ocorrer de form a contínua também favorece essa monitorização do tr abalho
do estudante ao longo do semestre. As UC preveem o debate crítico intermédio do trabalho desenvolvido por
etapas, para acompanhar o investimento empregue por  cada um na tarefa e evitar situações de plágio. Ev entuais
desvios são analisados nas reuniões docentes.

2.3.2. Means of verifying that the required average  student workload corresponds to the estimated in E CTS.
As defined in the Academic Rules, each ECTS corresp onds to 25 hours of student work. The definition of  the
programme contents of the CUs includes the distribu tion of ECTS among the various teaching components,
allowing for a monitoring of student workload. The definition of the activities to be carried out by t he student
includes an estimate of the hours dedicated to each  one. Compulsory class attendance and tutorial sess ions allows
the student to monitor the work done and the hours dispensed. The fact that assessment takes place on an
ongoing basis also favours this monitoring of stude nt work throughout the semester. The CUs provide fo r critical
debate interspersed with the work developed in stag es, to monitor the investment made by each student in the task
and avoid plagiarism. Possible deviations are analy sed in the teachers’ meetings.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da apr endizagem dos estudantes é feita em função dos obje tivos de
aprendizagem.

São privilegiados métodos de avaliação que permitam  ao estudante aplicar os conhecimentos adquiridos, seja
através da dinamização de atividades práticas ou el aboração de trabalhos de pesquisa. Tais métodos de avaliação
privilegiam a procura ativa de informação, o domíni o conceptual, a aquisição de competências de escrit a científica
e de apresentação oral. Paralelamente a avaliação d ecorre de uma série de atividades (estudos de caso,  ações
interventivas, apresentações orais) alicerçadas nos  objetivos das UC, que visam reforçar as competênci as de
análise e compreensão do fenómeno criminal, nas mai s variadas vertentes. Procura-se aferir do conhecim ento e
competências dos estudantes para selecionar métodos  e técnicas apropriados nas áreas de atuação do
criminólogo, com sentido crítico, autocrítico e bas eado em valores éticos e deontológicos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessmen t methodologies are aligned with the intended learn ing outcomes.
Preference is given to assessment methods that allo w the student to apply the knowledge acquired, eith er through
the promotion of practical activities or the develo pment of research work. Such assessment methods fav our active
pursuit of information, mastery of the concept, acq uisition of scientific writing skills and oral pres entation skills. At
the same time, the assessment is based on a series of activities (case studies, interventional actions , oral
presentations) based on the objectives of the CUs, which aim to strengthen the analytical skills and u nderstanding
of criminal phenomena, in the most varied aspects. The aim is to assess students' knowledge and skills  to select
appropriate methods and techniques in the areas of action of the criminologist's areas of expertise, w ith critical
awareness and self-criticism, based on ethical and deontological values.

2.4. Observações
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2.4 Observações.
O ensino presencial é complementado com apoio síncr ono e assíncrono em plataformas de ensino à distânc ia
(ED), as quais possibilitam (no caso de orientações , supervisão, elaboração de trabalhos académicos) o
acompanhamento com eficiência e eficácia do process o de ensino-aprendizagem. Tudo isto, conjugado com as
metodologias acima referidas (cf. 2.3.1.) e associa do à monitorização do trabalho do estudante (cf. 2. 3.2), dentro
daquilo que constituem os objetivos da aprendizagem , potencia a oferta formativa deste 1º ciclo de est udos. Todo
este processo é monitorizado pela coordenação cient ífica e pedagógica do ciclo que reúne no início e f inal do ano
letivo. Os programas das UC estão disponíveis para os estudantes e são apresentados e esclarecidos no início do
semestre. Os estudantes têm igualmente um acesso fa cilitado à coordenação de ciclo, existindo ao longo  do ano
letivo vários momentos para aferição do processo de  ensino-aprendizagem e para o apoio na definição do s
estágios e saídas profissionais, através do GESP. O  conselho pedagógico acompanha a execução letiva do  curso,
pronunciando-se sobre o apoio ao estudo e à aprendi zagem com recurso às plataformas ED, os métodos da
avaliação de conhecimentos, a carga horária do curs o, a natureza e tipologia do trabalho de conclusão do curso.
Os conselhos científico e pedagógico pronunciam-se sobre a estrutura curricular do curso e suas eventu ais
alterações. Os estudantes têm assistência obrigatór ia mínima às horas de contacto com os docentes, os quais
disponibilizam, ainda, 5 horas semanais de atendime nto. A provedoria do estudante procura zelar pelo
cumprimento das disposições regulamentares em vigor  na universidade e diligenciar para que os implicad os no
processo de ensino-aprendizagem cumpram com os seus  deveres e usufruam dos seus direitos. A Normativa
Académica baliza todos os critérios, normas e proce dimentos relacionados com o processo ensino-aprendi zagem.
Destaque ainda para a aquisição do programa de dete cção de plágios Turnitin. Estes mecanismos estão
disponibilizados na página da UFP, existindo ainda um serviço online que facilita e agiliza o acesso d os estudantes
aos procedimentos administrativos (ex. requerimento s, horários letivos) e pedagógicos (ex. classificaç ões parciais
e finais, conteúdos programáticos, sumários, método s de avaliação, horário de atendimento).

2.4 Observations.
Face-to-face teaching is complemented with synchron ous and asynchronous support in distance learning ( DL)
platforms, which enable (in the case of guidance, s upervision, preparation of academic work) the effic ient and
effective monitoring of the teaching-learning proce ss. All this, together with the methodologies menti oned above
(cf. 2.3.1.) and associated with the monitoring of student work (cf. 2.3.2.), within what constitutes the learning
objectives, enhances the formative offer of this 1s t cycle of studies. This whole process is monitored  by the
scientific and pedagogical coordination of the cycl e of studies that meets at the beginning and end of  the school
year. The programmes of the CUs are available to th e students and are presented and clarified at the b eginning of
the semester. Students also have easy access to the  cycle coordination, and there are several moments during the
school year to assess the teaching-learning process  and to help in defining internships and job opport unities,
through GESP. The pedagogical council monitors the course execution, giving its opinion on the support  for study
and learning using DL platforms, knowledge assessme nt methods, course workload, the nature and typolog y of the
course graduation work. The scientific and pedagogi cal councils give their opinion on the curricular s tructure of
the course and any possible changes. The students h ave a minimum compulsory attendance to the teacher contact
hours, and teachers also make available 5 weekly ho urs of attendance. The student ombudsman seeks to e nsure
that the regulations in force at the university are  complied with and that those involved in the teach ing-learning
process comply with their duties and enjoy their ri ghts. The Academic Regulations set out all the crit eria, norms
and procedures related to the teaching-learning pro cess. We would also like to highlight the acquisiti on of the
Turnitin plagiarism detection program. These mechan isms are available on the UFP website, and there is  also an
online service that facilitates and speeds up stude nts' access to administrative (e.g. requests, teach ing schedules)
and pedagogical procedures (e.g. partial and final classifications, programme contents, class summarie s,
assessment methods, student attendance hours).

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação d o ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação d o ciclo de estudos.
Ana Sacau, Doutorada em Psicologia pela Universidad e de Santiago de Compostela e bacharel em Criminolo gia;
Professora Associada, contratada em regime de exclu sividade. Investiga na área do acesso dos menores à  justiça
e da tomada de decisões judiciais. Participou em 4 projetos de investigação financiados por entidades nacionais e
internacionais, sendo investigadora responsável em 2 deles, financiados pela FCT. É coordenadora cient ífica deste
ciclo de estudos.
Sónia Caridade, Doutorada e licenciada em Psicologi a da Justiça pela Universidade do Minho; Professora  Auxiliar,
contratada em regime de exclusividade. Investigador a no Observatório Permanente Violência e Crime, int egrando a
equipa de investigação do LookCrime, financiado pel a FCT, com participação anterior em outros 2 projet os,
financiados pela FCT. Investiga na violência na int imidade e delinquência juvenil, sendo autora de div ersas
publicações (inter)nacionais. É coordenadora pedagó gica deste ciclo de estudos.

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimen to automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study pro gramme’s teaching staff
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Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Isabel Martins
Sani

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Psicologia da Justiça 100
Ficha
submetida

Ana Maria Sacau
Fontenla

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Psicologia 100
Ficha
submetida

Francisco José
Monteiro Paiva
Taveira

Assistente ou
equivalente Mestre Ciências Forenses 10

Ficha
submetida

Gloria Svietlana
Jólluskin García

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Psicologia 100 Ficha
submetida

Joana Catarina
Martins Torres

Assistente ou
equivalente Mestre Psicologia da Justiça 10

Ficha
submetida

João Cardoso da
Silva Próspero Luís

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Criminologia 50
Ficha
submetida

João Cristóvão Ivo
Casqueira Cardoso

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Direito 100 Ficha
submetida

Joaquim Manuel
Ferreira da Silva
Ramalho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Psicologia 100

Ficha
submetida

Jorge Trindade
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Sociais 50 Ficha
submetida

José António Farah
Lopes de Lima

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor
Money Laundering in Europe
(direito penal europeu) 100

Ficha
submetida

José Manuel da
Silva Carvalho
Ferreira

Assistente ou
equivalente

Mestre Sociologia (Crime, Diferença
e Desigualdade)

25 Ficha
submetida

José Manuel
Soares Martins

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Psicologia Social 100 Ficha
submetida

Laura Maria
Cerqueira Marinha
Nunes

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Ciências Sociais - Psicologia
- Linha de Investigação
Delinqência

100
Ficha
submetida

Lígia Maria Rosas
Afonso

Assistente ou
equivalente

Mestre Criminologia 50
Ficha
submetida

Luís Filipe Oliveira
Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Psicologia 100 Ficha
submetida

Márcia Cláudia Dias
de Carvalho

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Toxicologia 100 Ficha
submetida

Maria Manuela Inês
Nabais Niza Ribeiro

Assistente ou
equivalente

Mestre Relações Internacionais 25 Ficha
submetida

Maria Manuela
Nunes da Costa
Maia da Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Direito 100
Ficha
submetida

Maria Paula
Azevedo Martins
Rodrigues Reis

Assistente ou
equivalente Mestre Literatura Comparada 100

Ficha
submetida

Paula Júlia da Mota
Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Antropologia 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge Batista
Ramos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Ciência Política e Relações
Internacionais 25

Ficha
submetida

Pedro Fernando
Santos Silva da
Cunha

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Psicologia 100
Ficha
submetida

Ricardo Jorge de
Castro Neves
Ferreira Pinto

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Estudos Mediáticos 100 Ficha
submetida

Rita Figueiredo Reis
Rola

Assistente ou
equivalente Doutor

Direito Público (Menores em
Situação Desprotegida e
Conflito Social)

50
Ficha
submetida

Rui António
Nogueira Gonçalves
Estrada

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Teoria da Literatura 100 Ficha
submetida

Sónia Maria Martins
Caridade

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Psicologia da Justiça 100 Ficha
submetida
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Teresa Maria Leal
de Assunção
Martinho Toldy

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Teologia 100
Ficha
submetida

2095

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente  do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
27

3.4.1.2. Número total de ETI.
20.95

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de  estudos em tempo integral / Number of teaching sta ff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No.
of teaching staff with a full time link to the institution: 18 85.918854415274

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicam ente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – d ocentes do ciclo de estudos com o grau de doutor /
Academically qualified teaching staff – staff holdi ng a PhD

Corpo docente academicamente qualificado /
Academically qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 18.75 89.498806682578

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializ ado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializ ado / Specialised teaching staff of the study progr amme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and
specialised in the fundamental areas of the study programme

10.75 51.312649164678 20.95

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência
profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not
holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the
fundamental areas of the study programme

1.2 5.727923627685 20.95

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo  docente / Stability and development dynamics of th e
teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and  tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff number
in FTE

% em relação ao total de ETI*
/ % relative to the total FTE*
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Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à
instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the study
programme with a full time link to the institution for over 3 years

17 81.145584725537 20.95

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há
mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD
programmes for over one year

1.85 8.8305489260143 20.95

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não do cente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Os recursos não docentes encontram-se repartidos po r um conjunto alargado de serviços e estruturas de apoio ao
processo de ensino-aprendizagem, dos quais se desta cam:
-Serviços administrativos (Gabinete de Ingresso; Se cretaria de Alunos; Gabinete de Ação Escolar; Gabin ete de
Apoio ao Docente; Secretariado da Direção da Faculd ade; Coordenação Pedagógico-Administrativo; Gabinet e de
Estágio e Saídas Profissionais; Gabinete de Relaçõe s Internacionais);
-Serviços de Apoio Especializado (Observatório Perm anente Violência e Crime);
-Serviços de Documentação (Biblioteca);
-Serviços de Apoio Técnico (Sistemas de Informação e Comunicação; UFP-UV; Gráfica; Reprografia);
-Serviços de Apoio Operacional (Contínuos e Auxilia res de Limpeza).
Apesar do caráter não exclusivo destes serviços, é possível identificar um total de 27 funcionários, e m regime de
tempo integral (27 ETI), cujas intervenções diferen ciadas assumem um papel preponderante para o bom
funcionamento do CE em análise.

4.1. Number and employment regime of the non-academ ic staff allocated to the study programme in the pr esent year.
Non-teaching resources encompass a wide range of se rvices and structures supporting the teaching-learn ing
process, including:
-Administrative services (Admissions Office; Studen ts' Office; School Action Office; Teacher Support O ffice;
Faculty Management Secretariat; Pedagogical-Adminis trative Coordination; Internship and Professional O utings
Office; International Relations Office);
-Specialized Support Services (Permanent Observator y on Violence and Crime);
-Documentation Services (Library);
-Technical Support Services (Information and Commun ication Systems; UFP-UV; Design Studio; Print Centr e);
-Operational Support Services (Porters and Cleaners ).
Despite the non-exclusive nature of these services,  there are a total of 27 full-time staff (27 FTE), whose varied
contributions play a major role in the smooth opera tion of the study programme under analysis.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à  lecionação do ciclo de estudos.
A qualificação académica do pessoal não-docente enc ontra-se ajustada à natureza das funções desempenha das.
Concretamente, dos 10 recursos humanos afetos aos S erviços Administrativos, 8 possuem formação superio r (1
mestrado e 7 licenciatura), 1 formação secundária e  1 o ensino básico (3º ciclo). O colaborador afeto aos Serviços
de Apoio Especializado possui doutoramento. Nos Ser viços de Documentação todos os colaboradores (n = 3 )
possuem formação superior (1 doutoramento, 1 mestra do e 1 licenciatura). Dos 7 colaboradores afetos ao s
Serviços de Apoio Técnico, 4 possuem formação super ior (licenciatura), 1 formação secundária e 2 o ens ino
básico (3º ciclo). Por fim, dos 6 colaboradores afe tos aos Serviços de Apoio Operacional, 1 possui for mação
secundária e 5 o ensino básico (2, 2º ciclo e 3, 1º  ciclo).

4.2. Qualification of the non-academic staff suppor ting the study programme.
The academic qualifications of non-teaching staff a re in line with the nature of the duties performed.  Specifically, of
the 10 human resources assigned to the Administrati ve Services, 8 have higher education (1 master's de gree and 7
bachelor's degrees), 1 secondary education and 1 ba sic education (3rd cycle). The staff member assigne d to the
Specialized Support Services has a PhD. In the Docu mentation Services all employees (n = 3) have highe r
education (1 PhD, 1 MSc and 1 undergraduate). Of th e 7 employees assigned to Technical Support Service s, 4 have
higher education (bachelor's degrees), 1 secondary education and 2 basic education (3rd cycle). Finall y, of the 6
employees affiliated to the Operational Support Ser vices, 1 has secondary education and 5 basic educat ion (2, 2nd
cycle and 3, 1st cycle).

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no an o letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos.
142
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation  by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 25.4

Feminino / Female 74.6

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / St udents enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular 49

2º ano curricular 32

3º ano curricular 61

142

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme' s demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 50 50

N.º de candidatos / No. of candidates 67 46 67

N.º de colocados / No. of accepted candidates 50 46 50

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 44 31 49

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate

101.3 98.9 98

Nota média de entrada / Average entrance mark 123.7 123 128.1

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracter ização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracter ização dos estudantes.
Em geral, os estudantes que frequentam o ciclo de e studos são alunos regulares, em continuidade de est udo do
secundário, havendo um número residual de alunos tr abalhadores-estudantes.

5.3. Eventual additional information characterising  the students.
In general, students attending the cycle of studies  are students continuing from high school, where on ly a residual
number of student workers is included.

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 29 24 25

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N
years*

26 23 23
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N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in
N+1 years

3 1 2

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in
N+2 years

1 0 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of
graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos t rês últimos anos, indicando, para cada uma, o títul o, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento).

N/A

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and  the final result (only
for PhD programmes).

N/A

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes  áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas  unidades
curriculares.

A comparação do sucesso escolar é realizada em reun iões da coordenação científica e pedagógica com os
docentes do ciclo de estudos, cujos pontos de traba lho versam sobre os objetivos e execução pedagógica  no ano
letivo em questão, o processo de desenvolvimento da  aprendizagem dos estudantes, incluindo estágios e projetos
de graduação e o seu sucesso escolar. Em termos ger ais, as taxas de sucesso escolar às UC que integram  o plano
de estudos são positivas e equivalentes entre si. E stes positivos resultados escolares parecem resulta r de um
ensino individualizado, em que o grau de acompanham ento do estudante em sessões de atendimento e orien tação
é determinado em função das necessidades do mesmo e  conduzido através do uso de metodologias interativ os e
potenciadores da autonomia dos estudantes e de apli cabilidade de conteúdos (cf. 2.3.1.). Assim, nos úl timos anos
letivos (de 2016/2017 até 2018/2019) e atendendo ao s resultados decorrentes da monitorização do sucess o escolar,
os mesmos revelaram-se satisfatórios, obtendo-se, n o geral, uma taxa de aprovação muito positiva (em t odos os
anos letivos mensurados, a taxa de aprovação é muit o superior a 50% em todas as UC; com exceção do let ivo de
2017/2018 e em que as UC Direito Penal e Metodologi a das Ciências Sociais obtiveram uma taxa ligeirame nte
inferior a 50%, com 47% e 48%, respetivamente). Ver ifica-se, no entanto, algumas variações nas notas q uer entre
UC, quer entre os estudantes, o que poderá resultar  da maior ou menor complexidade da UC, mas também d o
investimento e produtividade individuais. São as UC  relativas ao Inglês (I e II), Direito Penal, Metod ologia das
Ciências Sociais e Constituição Portuguesa e União Europeia as que revelam um decréscimo na taxa de
aprovação, comparativamente com as restantes UC, ma s ainda assim situam-se acima dos 50% de aprovação no
geral, com a exceção do ano letivo 2017/2018, confo rme referido acima. De forma geral, as metodologias  de ensino
usadas pelos docentes, nas quais se privilegia a ap licação prática dos conteúdos lecionados permite ao s
estudantes o desenvolvimento de competências que fa vorecem o seu sucesso escolar nas UC.

6.1.3. Comparison of the academic success in the di fferent scientific areas of the study programme and  the respective
curricular units.

The comparison of school success is carried out in scientific and pedagogical coordination meetings wi th the
faculty of the cycle of studies, whose workings dea l with the objectives and pedagogical execution in the school
year in question, the process of development of stu dent learning, including internships and graduation  projects
and their school success. In general terms, the sch ool success rates for the CUs that make up the stud y plan are
positive and equivalent to each other. These positi ve school results seem to result from individualize d teaching, in
which the degree of student attendance and orientat ion sessions is determined according to the student 's needs
and conducted through the use of interactive method ologies that enhance student autonomy and content
applicability (cf. 2.3.1.). Thus, in the last schoo l years (from 2016/2017 to 2018/2019) and given the  results due to the
monitoring of school success, these have proved to be satisfactory, obtaining, in general, a very posi tive approval
rate (in all school years measured, the approval ra te is much higher than 50% in all CUs; with the exc eption of the
2017/2018 school year in which the CUs Criminal Law  and Social Sciences Methodology obtained a rate sl ightly
lower than 50%, with 47% and 48%, respectively). Th ere are, however, some variations in grades both be tween CUs
and between students, which may result from the hig her or lower complexity of the CU, but also from in dividual
investment and productivity. It is the CUs related to English (I and II), Criminal Law, Social Science  Methodology
and the Portuguese Constitution and the European Un ion that show a decrease in the approval rate, in c omparison
with the other CUs, but are still above 50% in gene ral, with the exception of the 2017/2018 school yea r, as
mentioned above. In general, the teaching methodolo gies, in which the practical application of the con tents taught
is privileged, allow the students to develop the co mpetences that favour their school success in the C Us.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do c iclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísti cas e
estudos próprios, com indicação do ano e fonte de i nformação).

De acordo com os dados obtidos no último estudo con duzido pelo Gabinete de Apoio à Avaliação e Acredit ação de
Ciclos de Estudos (GACE) da UFP, e tendo por referê ncia um universo de 13% (n = 11 em 85) do total de
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diplomados entre os anos de 2016 e de 2018, verific a-se que 45% dos respondentes se encontram empregad os,
sendo que 83% se encontram a trabalhar no setor pri vado ou em instituições particulares de solidarieda de social.
Considerando as estatísticas divulgadas pelo Minist ério da Educação e Ciência (http://infocursos.mec.p t/), e tendo
por referência o número total de diplomados num hor izonte temporal de 4 anos (entre os anos letivos de  2013/2014
e 2016/2017), verifica-se que a percentagem de recé m-diplomados que, em 2018, se encontravam registado s como
desempregados no Instituto do Emprego e Formação Pr ofissional é de apenas 12%, sendo, no entanto, este  valor
superior à média nacional no ensino privado (4,1%) e à média da área de formação do curso (7,7%).

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programm e graduates (statistics from the Ministry or own st atistics and
studies, indicating the year and the data source).

According to the data obtained in the latest study conducted by the UFP's Evaluation and Accreditation  Support
Office (GACE), and with reference to a universe of 13% (n = 11 out of 85) of the total number of gradu ates between
the years 2016 and 2018, it can be seen that 45% of  the respondents are employed, with 83% working in the private
sector or in private social solidarity institutions .
Considering the statistics released by the Ministry  of Education and Science (http://infocursos.mec.pt /), and taking
as reference the total number of graduates in a 4-y ear time horizon (between the school years 2013/201 4 and
2016/2017), it can be seen that the percentage of r ecent graduates who, in 2018, were registered as un employed in
the Institute of Employment and Vocational Training  is only 12%, albeit this figure is higher than the  national
average in private education (4.1%) and the average  in the training area of the course (7.7%).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade .
Relativamente à facilidade de acesso ao mercado de trabalho, os dados que dispomos,ainda que limitados –quer do
ponto de vista da sua representatividade(em particu lar no último estudo conduzido pelo GACE) quer do p onto de
vista do tipo de indicador considerado (designadame nte, o nº de inscritos no IEFP)–,permitem ter uma v isão
moderadamente positiva sobre a empregabilidade.Aind a assim, a % de desemprego observada nestes estudos  tem
merecido a nossa reflexão, tendo conduzido à necess idade de recolha de informação adicional, junto dos
diplomados e entidades empregadoras,com a finalidad e de melhor alinhar os objetivos de aprendizagem de ste CE
ao perfil desejado para o exercício profissional ne sta área.É igualmente nossa expectativa que a recen te aprovação
da regulamentação da profissão de criminólogo venha  a incrementar as oportunidades e ofertas em termos  de
empregabilidade,pelo que continuaremos a apostar na  formação,nas áreas de intervenção do criminólogo,a lgo
positivo para o empregador

6.1.4.2. Reflection on the employability data.
With regard to the ease of access to the labour mar ket, the data available,albeit limited-both from th e point of view
of its representativeness (particularly in the late st study conducted by the GACE) and from the point of view of the
type of indicator considered (namely, the number of  members of the LFS) - provide a moderately positiv e view on
employability.Even so, the percentage of unemployme nt observed in both studies has warranted our refle ction,
leading to the need to collect additional informati on from graduates and employers in order to better align the
learning objectives of this cycle of studies with t he desired profile for professional exercise in thi s area. It is also
our expectation that the recent approval of the reg ulation of the profession of criminologist will inc rease the
opportunities and offers in terms of employability,  so we will continue to invest in training, focused  on the
criminologist's areas of expertise, thereby providi ng a positive enticement to employers.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnoló gicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua at ividade
científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua ac tividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their s cientific
activities

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution

N.º de docentes do ciclo
de estudos integrados/
No. of integrated study
programme’s teachers

Observações / Observations

Centro de Administração e
Políticas Públicas - CAPP

Excellent Universidade de
Lisboa

1 Doutora Paula Mota Santos

Centro de Estudos
Interdisciplinares de Estudos
de Género - CIEG

Excellent

Instituto Superior de
Ciências Sociais e
Políticas da
Universidade de
Lisboa

1

A integração, como membro
integrado, da Doutora Sónia Caridade
foi aceite, passando a constar da lista
da FCT a partir de 2020 (altura em
que é possível alterar as equipas)

Centro de estudos sociais -
CES Excellent

Universidade de
Coimbra 1 Doutora Teresa Toldy

Centro de Investigação em
Estudos da Criança - CIEC Excellent

Escola de Psicologia
da Universidade do
Minho

1 Doutora Ana Isabel Sani
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Research Unit on Applied
Molecular Biosciences -
UCIBIO/REQUIMTE

Excellent Universidade Nova
de Lisboa

1

A integração, como membro
integrado, da Doutora Márcia
Carvalho foi aceite, passando a
constar da lista da FCT a partir de
2020 (altura em que é possível alterar
as equipas)

Centro de Investigação para a
Justiça e Governação -
JUSGOV

Very Good
Escola de Direito da
Universidade do
Minho

2

A integração, como membro
integrado, das Doutoras Ana Sacau e
Laura Nunes foi aceite, passando a
constar da lista da FCT a partir de
2020 (altura em que é possível alterar
as equipas)

Centro de Investigação
Transdisciplinar Cultura,
Espaço e Memória - CITCEM

Good
Universidade do
Porto 1 Doutor Rui Estrada

Centro de Estudos de
População, Economia e
Sociedade - CEPESE

Poor Universidade do
Porto

1 Doutor João Casqueira

Centro de Investigação em
Ciências Sociais e do
Comportamento - FP-B2S

Poor
Universidade
Fernando Pessoa 5

Doutores Glória Jólluskin, Joaquim
Ramalho, José Soares Martins, Luís
Santos, Pedro Cunha

Centro de Investigação
Interdisciplinar da Escola de
Criminologia – Crime, Justiça
e Segurança

Sem
Classificação

Universidade do
Porto 2

Doutor João Próspero e Mestre Joana
Torres

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do co rpo docente do ciclo de estudos em revistas interna cionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, o u trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-pub lication/formId/69d20352-4ce2-9c09-9134-5db1b5abaaa c
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes , designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientif ic-publication/formId/69d20352-4ce2-9c09-9134-5db1b 5abaaac
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e for mação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ai s) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento
nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.

Este ciclo de estudos tem uma ampla ligação com a c omunidade, existindo várias iniciativas que o compr ovam.
Em primeiro lugar, destaca-se o desenvolvimento e i mplementação de projetos de extensão comunitária, a
promoção de eventos científicos de divulgação e de atualização de saberes e a publicação, em revistas da
especialidade e em periódicos não especializados. E m segundo lugar, assinala-se como prática recorrent e a
promoção de ações formativas e a prestação de servi ços, que valorizam o conhecimento académico e,
simultaneamente, beneficiam a comunidade. Exemplos disso são as ações de sensibilização que, desde 200 8, se
realizam anualmente em escolas em articulação com a  Polícia de Segurança Pública, a participação de do centes na
formação para públicos estratégicos (técnicos de ap oio à vítima, magistrados, juízes sociais) no âmbit o de temas
como violência doméstica e de género, maus tratos i nfantis, direitos da criança e a convite de várias entidades
(e.g., UMAR, APAV, CNPDPCJ, CEJ), assim como a cola boração em cursos pós-graduados de entidades públic as
(e.g., ED-UM; ICBAS) ou em cursos avançados promovi dos por entidades privadas. Acresce, ainda, a promo ção de
eventos culturais e o interface com as juntas de fr eguesia e as divisões escolares. No plano tecnológi co e em
articulação com outras áreas científicas (informáti ca, geografia), encontra-se em curso o desenvolvime nto de
soluções tecnológicas, como é o caso da aplicação i nformática para prevenção do crime (PrevCrime), cuj o objetivo
é prevenir o crime e promover a segurança urbana, a través da articulação estreita entre os cidadãos e as polícias.
Muito do trabalho técnico é vertido para manuais pu blicados por editoras de referências (e.g., dicioná rio Crime,
Justiça e Sociedade) (cf. ficha de docentes in ‘Out ras publicações relevantes, de natureza pedagógica’ ), o que
permite auxiliar a formação dos nossos estudantes, bem como expandir o conhecimento desenvolvido ao lo ngo da
atividade académica e não académica de ligação com a comunidade. Tal revela-se, ainda, fundamental par a
suportar cientificamente a prática dos técnicos que  se encontram no terreno para, assim, conseguirem r esponder
de forma mais eficaz e mais eficiente, às necessida des da população. Neste sentido, consideramos que o  corpo
docente deste ciclo de estudos tem procurado, de di ferentes formas, implementar ações voltadas para o
desenvolvimento nacional, regional e local. Exemplo  disto mesmo é, ainda, o facto de um dos atuais pro jetos
financiados pela FCT – LookCrime – estabelecer como  meta prioritária a segurança das populações,
incrementando investigação, tecnologia e produção d e materiais na definição de novas políticas de prev enção da
violência e do crime.

6.2.4. Technological and artistic development activ ities, services to the community and advanced train ing in the
fundamental scientific area(s) of the study program me, and their real contribution to the national, re gional or local
development, the scientific culture and the cultura l, sports or artistic activity.

This cycle of studies has a broad link with the com munity, and there are several initiatives to prove this. First of all,
the development and implementation of community out reach projects, the promotion of scientific events to
disseminate and update knowledge, and the publicati on in specialized journals and periodicals. Secondl y, the
promotion of training actions and the provision of services, which value academic knowledge and simult aneously
benefit the community, is highlighted as a recurren t practice. Examples of this are the awareness-rais ing actions
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which, since 2008, have been carried out annually i n schools in articulation with the Public Security Police, the
participation UFP teachers in the training of strat egic publics (victim support workers, magistrates, social judges)
in the scope of topics such as domestic and gender violence, child abuse, children's rights and at the  invitation of
several entities (e.g., UMAR, APAV, CNPDPCJ, CEJ), as well as collaboration in postgraduate courses sp onsored by
public entities (e.g., ED-UM; ICBAS) or in advanced  courses promoted by private entities. In addition,  there is the
promotion of cultural events and the interface with  parish councils and school divisions. At the techn ological level
and in articulation with other scientific areas (co mputer science, geography), the development of tech nological
solutions is underway, such as the computer applica tion for crime prevention (PrevCrime), whose object ive is to
prevent crime and promote urban security, through c lose articulation between citizens and the police. Much of the
technical work is directed to manuals published by reference publishers (e.g., Crime, Justice and Soci ety
dictionary) (cf. faculty file in 'Other relevant pu blications of a pedagogical nature'), which allows us to assist in the
training of our students, as well as to expand the knowledge developed throughout the academic activit y and In
academic liaison with the community. This is also f undamental to provide the practice of the technicia ns who are in
the field with the scientific support in order to b e able to respond more effectively and efficiently to the needs of the
population. In this respect, we consider that the t eaching staff of this cycle of studies has sought, in different ways,
to implement actions aimed at national, regional an d local development. Another example of this is the  fact that one
of the current projects funded by FCT - LookCrime -  establishes as a priority goal the security of the  population,
increasing research, technology and materials produ ction in the definition of new policies for the pre vention of
violence and crime.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecno lógicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nac ionais e
internacionais, incluindo, quando aplicável, indica ção dos principais projetos financiados e do volume  de
financiamento envolvido.

Os docentes têm liderado vários projetos, financiad os pela FCT ou Gulbenkian (e.g., 2013-2015, “As cri anças e a
justiça: análise da compreensão das crianças da ter minologia legal e os processos judiciais” - PTDC/MH C-
PAP/3646/2012 - 45.335€; 2014 - “Saúde em cadeia: p rograma de promoção da literacia em saúde entre par es em
contexto penitenciário” - P-131849 - 16.734€; 2018- 2021 – “LookCrim – Lookingat crime:
communitiesandphysicalspaces”- PTDC/DIR-DCP/28120/2 017 - €182.412,77), assim como integrado outros pro jetos
financiados pela FCT (2011-2014 - “Vitimação múltip la de mulheres socialmente excluídas” - PTDC/PSI- A PL/113885
/2009). O Centro de Estudos das Minorias (CENMIN) f oi associado à criação da Cátedra UNESCO 812 Juvent ude,
Educação e Sociedade (Universidade Católica de Bras ília), sendo uma parte importante das suas atividad es anuais
reportada à UNESCO (http://bdigital.ufp.pt/handle/1 0284/1943?mode=full).

6.2.5. Integration of scientific, technologic and a rtistic activities in projects and/or partnerships,  national or
international, including, when applicable, the main  projects with external funding and the correspondi ng funding
values.

Teachers have led several projects, funded by FCT o r Gulbenkian (e.g., 2013-2015, "Children and justic e: analysis
of children's understanding of legal terminology an d legal processes" - PTDC/MHC-PAP/3646/2012 - 45,33 5; 2014 -
"Health chain: programme for the promotion of healt h literacy among peers in a prison context" - P-131 849 -
16.734; 2018-2021 - "LookCrime – Looking at crime: communitiesandphysicalspaces"- PTDC/DIR-DCP/28120/2 017 -
€182,412.77), as well being involved in other proje cts funded by FCT (2011-2014 - "Multiple victimizat ion of socially
excluded women" - PTDC/PSI- APL/113885/2009). The C entre for Minority Studies (CENMIN) was associated with
the creation of the UNESCO Chair 812 Youth, Educati on and Society (Universidade Católica de Brasília),  being an
important part of its annual activities reported to  UNESCO (http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/1943?m ode=full).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobili ty of students and teaching staff

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 3

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 4

Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0

Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 15

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4

6.3.2. Participação em redes internacionais com rel evância para o ciclo de estudos (redes de excelênci a, redes
Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com rel evância para o ciclo de estudos (redes de excelênci a, redes
Erasmus).

A internacionalização do 1º ciclo de estudos em Cri minologia da UFP tem vindo a materializar-se de dif erentes
formas: i) através da colaboração dos docentes com universidades estrangeiras (e.g., como conferencist as em
painéis temáticos, integração de júris de mestrados  e doutoramentos, revisores de trabalhos científico s para
revistas e livros, integrando projetos/parcerias de  investigação ou como professores convidados lecion ando aulas)
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(cf. Síntese de Melhorias – n.º 2 da Secção 1); ii)  através do estabelecimento de protocolos de colabo ração com
universidades estrangeiras, incluindo no âmbito da rede Erasmus, os quais se têm afigurado úteis també m na
promoção da atividade científica dos docentes; iii)  através do acolhimento de estudantes estrangeiros para o
curso, por iniciativa individual ou ao abrigo de pr ogramas de mobilidade. O reconhecimento científico entre pares
tem potenciado a ambição do corpo docente de desenv olver um melhor ensino e uma melhor investigação.

6.3.2. Participation in international networks rele vant for the study programme (excellence networks, Erasmus
networks, etc.).

The internationalization of the 1st cycle of studie s in Criminology at UFP has been materializing in d ifferent ways: i)
through the collaboration of teachers with foreign universities (e.g. as lecturers in thematic panels,  inclusion on
juries for master's degrees and doctorates, reviewe rs of scientific papers for journals and books, bei ng involved in
research projects/partnerships or as visiting profe ssors teaching classes) (cf. Synthesis of Improveme nts - No. 2 of
Section 1); ii) through the establishment of collab oration protocols with foreign universities, includ ing within the
Erasmus network, which have also proved useful in p romoting the scientific activity of teachers; iii) through the
reception of foreign students for the course, throu gh individual initiative or under mobility programm es. Scientific
recognition among peers has boosted the faculty's a mbition to develop better teaching and research.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados .

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados .
Nos últimos 5 anos, tem havido um esforço crescente  por parte dos docentes deste ciclo de estudos de m odo a
incrementar os resultados académicos e científicos,  que se tem traduzido quer através da implementação  de
metodologias adequadas e promotoras de investigação , quer através da participação em redes e parcerias  com
diversas instituições e países (cf. documentado no n.º 2 da Secção 1 deste guião relativo à síntese de  melhorias).
Este esforço tem resultado igualmente num increment o visível no número de publicações científicas, pro jetos de
investigação financiados e participação em eventos da especialidade, nacionais e internacionais, seja como
oradores, seja como elementos da comissão científic a, ou moderadores.

6.4. Eventual additional information on results.
In the last 5 years, there has been an increasing e ffort on the part of the teachers of this cycle of studies to increase
academic and scientific results, which has been int roduced either through the implementation of approp riate
methodologies and promoters of research, or through  participation in networks and partnerships with va rious
institutions and countries (cf. paragraph 2 Section  1 of this guide concerning the synthesis of improv ements). This
effort has also resulted in a visible increase in t he number of scientific publications, funded resear ch projects and
participation in national and international special ity events, either as speakers, scientific committe e members, or
moderators.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da q ualidade

7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualid ade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da quali dade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem ape nas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando d ispensada de
preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que p reencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar,  proceder ao
preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1. 2.

Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ufp.pt/app/uploads/2018/05/Manual-da-Qu alidade-UFP1.pdf

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório d e autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âm bito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

<sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos cicl os de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e apren dizagem, designadamente quanto aos procedimentos de stinados
à recolha de informação (incluindo os resultados do s inquéritos aos estudantes e os resultados da moni torização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação per iódica dos ciclos de estudos, à discussão e utiliza ção dos
resultados dessas avaliações na definição de medida s de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas.

O Manual da Qualidade (MAQ) sumaria a política inst itucional para a qualidade e a sua concretização nu m Sistema
Interno de Garantia da Qualidade (SIGA-UFP). Alinha do com os referenciais nacionais e europeus para a garantia
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da qualidade e com as disposições legais aplicáveis , o MAQ estabelece a estratégia, os mecanismos e os
procedimentos de avaliação, de monitorização e de m elhoria das atividades pedagógicas, científicas e c ulturais, no
quadro da missão da UFP.
A garantia da qualidade dos ciclos de estudo (CE) e  das atividades desenvolvidas pelos serviços e estr uturas de
apoio ao processo de ensino-aprendizagem baseia-se em cinco instrumentos principais:
- Relatório da UC (RUC), elaborado, no final de cad a ano letivo, pelo docente responsável. A avaliação  da UC e
seus elementos constituintes (objetivos; conteúdos científicos e sua adequação ao número de ECTS; méto dos
pedagógicos; modelo de avaliação dos resultados do ensino e aprendizagem; fidedignidade dos registos d e
classificações e respetivos termos) é efetuada a pa rtir de uma análise crítica e reflexiva sobre o RUC , com a
finalidade de se fazer uma radiografia sobre a qual idade global da docência, a fim de poderem ser evid enciadas as
boas práticas de ensino-aprendizagem e corrigidas e ventuais debilidades. Para além de dar conta do gra u de
adequação, atualização e cumprimento do dossiê da U C, o RUC integra uma reflexão sobre questões
metodológicas, nomeadamente, sobre aspetos de inova ção pedagógica, sobre o uso das TIC na docência, so bre
aspetos motivacionais da aprendizagem e sobre o suc esso escolar, bem como uma análise SWOT sobre o
processo de ensino e aprendizagem e respetivas suge stões de melhoria.
- Inquérito pedagógico aos estudantes, realizado no  final de ambos os semestres letivos, sobre o proce sso de
ensino-aprendizagem de cada UC. Para além da partic ipação nos organismos pedagógicos em que se encontr em
representados, todos os estudantes são solicitados a responder, anonimamente, a questionários sobre o
funcionamento das UC, a qualidade do ensino ministr ado e o desempenho pedagógico dos docentes. Estes
questionários seguem figurinos em que, relativament e a questões de enunciado afirmativo, é solicitada opinião
favorável, neutra ou desfavorável (escala Likert).
- Inquérito de empregabilidade aos diplomados, real izado anualmente, com a finalidade de recolher indi cadores da
taxa de empregabilidade na área do CE, bem como a p erceção relativa à qualidade do ensino e serviços p restados
e ao grau de adequação do CE ao mercado de trabalho .
- Auscultação às entidades empregadoras, realizada anualmente, pela coordenação de ciclo, com o apoio do
Gabinete de estágios e saídas profissionais (GESP).
- Relatório de autoavaliação do CE (RACE), elaborad o, no final de cada ano letivo, pela Coordenação de  ciclo, em
articulação com o Conselho Pedagógico da respetiva faculdade. O RACE tem por finalidade apresentar uma
reflexão crítica sobre a qualidade pedagógica e os resultados do CE, contemplando, para o efeito, as s eguintes
informações: sistematização de indicadores relativo s à procura do CE, ao seu funcionamento, ao sucesso  escolar
e à empregabilidade; análise dos resultados da impl ementação das recomendações propostas no relatório
anterior; análise SWOT; identificação de boas práti cas pedagógicas suscetíveis de serem alargadas a to do o CE; e
formulação de recomendações para a melhoria do CE. A elaboração do RACE tem em consideração os relatór ios
das UC e os resultados dos processos de auscultação  de estudantes, docentes, graduados e entidades ext ernas.
A partir destes instrumentos, o Observatório Perman ente da Qualidade da UFP (OQ-UFP) elabora um docume nto-
síntese com as apreciações globais dos estudantes e  dos docentes sobre as UC e o CE, fazendo-o acompan har de
um plano de ação, devidamente calendarizado e tipif icado, para responder às debilidades detetadas. A e ste
propósito, importa sublinhar que as auditorias peda gógicas constituem um elemento importante do SIGA-U FP para
responder a situações em que as medidas previstas n o plano de ação não se tenham mostrado eficazes. Co mpete
ao OQ-UFP propor, fundamentadamente, à direção da f aculdade a realização de uma auditoria pedagógica,
auditoria esta que culmina na apresentação de um re latório com proposta de ações a empreender para ult rapassar
a causa que lhe deu origem.
A execução dos planos de ação e a consequente monit orização e avaliação são da responsabilidade dos
respetivos órgãos ou serviços a que o mesmo disser respeito, sendo, no caso do CE, da responsabilidade  da
direção da faculdade e da coordenação de ciclo. A d ireção da faculdade assume um papel de relevo na
operacionalização, implementação e acompanhamento d e medidas gerais, definidas no âmbito do OQ-UFP, e de
medidas específicas, definidas no âmbito da própria  faculdade. A sua atuação assenta em três eixos car dinais:
documentação do compromisso da faculdade com a qual idade institucional, a partir dos seus esforços de
avaliação, fornecendo relatórios resumidos, interna mente e para o exterior, dos resultados encontrados ;
implementação de medidas que permitam suprimir falh as e melhorar os serviços prestados; e monitorizaçã o das
medidas de melhoria adotadas e respetiva análise da  sua eficácia em estudos de follow-up.

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the stud y programmes and the activities promoted by the ser vices or
structures supporting the teaching and learning pro cesses, namely regarding the procedures for informa tion
collection (including the results of student survey s and the results of academic success monitoring), the monitoring
and periodic assessment of the study programmes, th e discussion and use of the results of these assess ments to
define improvement measures, and the monitoring of their implementation.

The Quality Manual (MAQ) summarizes the institution al policy for quality and its implementation in the  Internal
Quality Assurance System (SIGA-UFP). Aligned with n ational and strategic quality assurance benchmarks and legal
requirements, the MAQ establishes the strategy, met hods and procedures for assessing, monitoring and i mproving
pedagogical, technical and cultural activities with in the framework of UFP's mission.
The quality assurance of cycles of study (CS) and a ctivities carried out by the services and structure s supporting
the teaching-learning process is based on five main  instruments:
- CU Report (CUR), prepared at the end of each scho ol year, by the responsible teacher. The evaluation  of the
curricular unit and its constituent elements (objec tives, scientific contents and their adequacy to th e number of
ECTS; teaching methods; evaluation model for teachi ng and learning outcomes; reliability of the classi fication
registers and respective terms) is made based on a critical and reflective analysis of the CUR, with t he aim of
making a radiograph on the overall quality of teach ing, so that the best practices of teaching and lea rning can be
highlighted and any weaknesses corrected. In additi on to addressing the degree of adequacy, updating a nd
compliance with the CU dossier, the CUR includes a reflection on methodological issues, namely, aspect s of
pedagogical innovation, the use of ICT in teaching,  motivational aspects of learning and on educationa l success, as
well as a SWOT analysis of the teaching and learnin g process and suggestions for improvement.
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- Pedagogical survey with students, carried out at the end of both semesters, focusing on the teaching -learning
process of each CU. In addition to participating in  the pedagogical bodies in which they are represent ed, all
students are asked to answer, anonymously, question naires about the functioning of the CU, the quality  of teaching
provided and the pedagogical performance of teacher s. These questionnaires follow gradings in which, i n the
affirmative statement, a favourable, neutral or unf avourable opinion is requested (Likert scale).
- Employability survey of graduates, conducted annu ally, to collect indicators as to the employability  rate in the CS
area, as well as their perception regarding the qua lity of education and services provided and the deg ree of
adequacy of the CS to the labour market.
- Consultation with employers, held annually, by th e coordination of the study cycle, with the support  of the
Internships and Professionals Office (GESP).
- CS self-assessment report (RACE), prepared at the  end of each school year by the Cycle Coordination,  in
conjunction with the Pedagogical Council of the res pective faculty. The purpose of the RACE is to pres ent a critical
reflection on the pedagogical quality and the resul ts of the CS, including the following information: systematization
of indicators related to CS demand, its functioning , school success and employability; analysis of the  results of the
implementation of the recommendations proposed in t he previous report; SWOT analysis; identification o f good
teaching practices that could be extended to the wh ole CS; and formulation of recommendations for CS
improvement. Preparation of the RACE takes into acc ount the reports of the CU and the results of the p rocesses of
listening to students, teachers, graduates and exte rnal entities.
Based on these instruments, the UFP Permanent Quali ty Observatory (OQ-UFP) prepares a summary document
with the global assessments of students and teacher s in the CU and the CS, accompanied by a duly sched uled and
typified action plan to respond to detected weaknes ses. In this regard, it should be stressed that ped agogical
audits are an important element of SIGA-UFP in resp onding to situations where the measures provided fo r in the
action plan have not been effective. It is up to th e OQ-UFP to propose to the head of faculty that a p edagogical
audit be carried out, which culminates in the prese ntation of a report with proposed actions to be tak en to
overcome the root cause.
The implementation of the action plans and the cons equent monitoring and evaluation are the responsibi lity of the
respective bodies or services to which they relate,  and, in the case of the CS, the responsibility of the faculty board
and the cycle coordination. Faculty management play s an important role in the operationalization, impl ementation
and monitoring of general measures defined under th e OQ-UFP and specific measures defined within the f aculty
itself. Its performance is based on three cardinal axes: documentation of the college's commitment to institutional
quality, based on its evaluation endeavours, provid ing summary reports of the results found for intern al and
external use; implementation of measures to elimina te flaws and improve the services provided; and mon itoring
improvement measures and their effectiveness in fol low-up studies.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s ) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos  mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos.

A coordenação estratégica do SIGA-UFP compete ao Ob servatório da Qualidade (OQ-UFP), cuja composição,
descrita detalhadamente no MAQ, integra representan tes das unidades orgânicas, dos diferentes serviços
académicos e administrativos e dos estudantes. O OQ -UFP é presidido por personalidade com experiência em
avaliação e garantia da qualidade em instituições d e ensino superior, sendo designada pelo Reitor. Com pete ao
OQ-UFP, em articulação com os órgãos e serviços da instituição com funções na garantia da qualidade do s CE (em
particular, a pró-reitoria académica, as direções d e faculdade, o conselho científico, o conselho peda gógico, o
GACE – gabinete de apoio à avaliação e acreditação dos CE e as coordenações de ciclo), a implementação  dos
mecanismos previstos no SIGA-UFP.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) respo nsible for implementing the quality assurance mecha nisms of the
study programmes.

The strategic coordination of SIGA-UFP is the respo nsibility of the Quality Observatory (OQ-UFP), whos e
composition, described in detail in the MAQ, includ es representatives of the organizational units, the  different
academic and administrative services and students. The OQ-UFP is chaired by a person with experience i n quality
assurance and evaluation in higher education instit utions and is appointed by the Rector. Implementati on of the
mechanisms provided for in the SIGA-UFP is up to th e OQ-UFP, in coordination with the institution's bo dies and
services responsible for the quality assurance of t he CS (in particular, the Dean´s Office, the Facult y Heads, the
Scientific Council, the Pedagogical Council, GACE -  the CS evaluation and accreditation support office , and cycle
coordinators).

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permane nte
atualização e desenvolvimento profissional.

A avaliação do desempenho do pessoal docente é real izada no final de cada semestre letivo, nos termos do
consignado no Estatuto Profissional do Docente da U FP. Os parâmetros avaliados privilegiam as competên cias
comportamentais, as atividades de coordenação, as a tividades pedagógicas, as atividades científicas, a s
atividades de consultoria, o cumprimento das normas  internas e o contributo para a internacionalização  da UFP.
Os inquéritos são realizados eletronicamente (intra net), participando, neste processo, as unidades org ânicas, os
estudantes e os funcionários.
A análise dos resultados da avaliação do desempenho  permite a adoção de medidas que visem o desenvolvi mento
profissional do docente e a melhoria contínua da su a atividade. De entre estas medidas destaca-se a cr iação de
incentivos de apoio à participação em congressos e cursos de formação avançada e o reforço do desenvol vimento
do docente por via da investigação e publicação.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching st aff performance and measures for their continuous u pdating and
professional development.
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The performance evaluation of the teaching staff is  carried out at the end of each academic semester, in
accordance with the provisions of the UFP Teacher's  Employment Status. Evaluation focuses on behaviour al skills,
coordination activities, pedagogical activities, sc ientific activities, consulting activities, complia nce with internal
standards and the contribution to the international ization of UFP. Surveys are carried out electronica lly (intranet),
with units of the organizational structure, student s and staff being involved in this process.
Analysis of the results of the performance evaluati on allows for the adoption of measures aimed at the  professional
development of the teacher and the continuous impro vement of their activity. Among these measures are the
creation of incentives to support participation in congresses and advanced training courses and the re inforcement
of teacher development through research and publica tion.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de  Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
https://www.ufp.pt/app/uploads/2018/05/Estatuto-Pro fissional-Docente-UFP-altera%C3%A7%C3%A3o-2012-13.p df

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-do cente e medidas conducentes à sua permanente atuali zação e
desenvolvimento profissional.

O desempenho do pessoal não-docente é avaliado anua lmente, através do sistema de informação interno (S IUFP),
num processo que combina o preenchimento de questio nários e o apuramento de dados quantitativos. As ár eas
avaliadas incluem as competências comportamentais, de coordenação e técnico-administrativas, bem como o
cumprimento das normas e procedimentos instituídos.  O processo está concebido de forma a que todos ava liem
todos, os superiores avaliam os seus colaboradores e vice-versa.
A instituição possui uma escola de formação interna , a Academia FP, responsável por organizar cursos d e
formação contínua, de acordo com as necessidades di agnosticadas, em áreas como higiene, saúde e segura nça
no trabalho, novas tecnologias, línguas e atendimen to. Para além da formação contínua, as medidas de a poio à
atualização e desenvolvimento profissional compreen dem a atribuição de bolsas internas para realização  de
licenciaturas, mestrados e doutoramentos.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academi c staff performance and measures for their continuo us updating
and professional development.

The performance of non-teaching staff is assessed a nnually through the internal information system (SI UFP), in a
process that combines the completion of questionnai res and the gathering of quantitative data. Areas a ssessed
include behavioural, coordination and technical-adm inistrative skills, as well as compliance with esta blished
standards and procedures. The process is designed s o that everyone evaluates everyone, superiors evalu ate their
employees and vice versa.
The institution has an in-house training school, th e FP Academy, which is responsible for organizing c ontinuing
education courses, according to the needs diagnosed , in areas such as hygiene, health and safety at wo rk, new
technologies, languages and care. In addition to co ntinuing education, support for upgrading and profe ssional
development measures include the awarding of intern al scholarships for undergraduate, masters and doct oral
degrees.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sob re o ciclo de estudos.
A informação prevista nas disposições legais aplicá veis é disponibilizada no portal da UFP (www.ufp.pt ), de forma
clara, precisa, atualizada e de fácil acesso. Inclu i, entre outros, informação quanto à missão e objet ivos da UFP,
seus estatutos e regulamentos, serviços de ação soc ial escolar, recursos e serviços de apoio ao ensino ,
oportunidades de mobilidade e de apoio ao estudante , bem como políticas de garantia interna da qualida de, títulos
de acreditação e resultados da avaliação institucio nal. Concretamente sobre o CE é disponibilizada inf ormação
sobre os objetivos de aprendizagem, qualificações c onferidas e saídas profissionais, plano de estudos e
programas das UC (incluindo metodologias de ensino,  aprendizagem e avaliação), coordenador e equipa do cente,
condições de acesso e candidatura, autorização de f uncionamento e resultados da avaliação externa. A d ivulgação
da informação é, ainda, efetuada através de outros meios (ex: guia do candidato, redes sociais, feiras  de emprego).

7.2.5. Means of providing public information on the  study programme.
The information provided for in the applicable lega l provisions is made available on the UFP portal (w ww.ufp.pt) in
a clear, accurate, up-to-date and easily accessible  form. It includes, but is not limited to, informat ion on UFP's
mission and objectives, its statutes and regulation s, social action services, teaching support resourc es and
services, mobility and student support opportunitie s, as well as internal quality assurance policies, accreditations
and results of institutional evaluation. In concret e terms, with regard to the CS, information is prov ided on learning
objectives, qualifications and career opportunities , study programme and syllabus (including teaching,  learning
and assessment methodologies), coordinator and teac hing staff, conditions of access and application,
authorization for functioning and results of the ex ternal evaluation. Disclosure of information is als o made through
other means (e.g. candidate's guide, social network s, job fairs).

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últ imos 5 anos.
O ciclo de estudos não foi objeto de outra via de a valiação/acreditação.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities ov er the last 5 years.
The cycle of studies was not previous assessed over  the last 5 years.
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de a ções de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
- Corpo docente próprio, estável, constituído por d outores nas áreas fundamentais do ciclo de estudos,
maioritariamente em tempo integral;
- Corpo docente com experiência profissional reconh ecida e em exercício (e.g., polícia judiciária, med icina legal,
direito penal);
- Programa de natureza interdisciplinar, orientado para o desenvolvimento das competências básicas e
fundamentais para a atuação dos criminólogos em div ersos campos de ação: forças e serviços de seguranç a (e.g.,
PSP, GNR, Polícia Municipal); centros educativos pa ra menores delinquentes; comissões de proteção de c rianças e
jovens, instituições de apoio a vítimas de crimes; estabelecimentos prisionais; centros de prevenção e  tratamento
da toxicodependência; centros de investigação, gabi netes de mediação, autarquias locais, entre outros;
- Existência de estágio académico, o que permite a aquisição e desenvolvimento de competências prática s
aplicadas;
- Diversidade de protocolos com entidades da comuni dade para acolhimento dos estágios académicos, em
diferentes áreas/contextos, bem como a elevada acei tabilidade demonstrada por diferentes instituições para
acolher estágios e a perceção positiva do curso vei culada pelas instituições acolhedoras, aquando das visitas que
os orientadores realizam aos locais de estágio;
- Unidade de I&D própria da instituição (FP-B2S; OP VS), com potencial para desenvolver investigação
interdisciplinar, de qualidade, socialmente relevan te, e que permite a integração de estudantes em pro jetos de I&D
em curso, nas áreas fundamentais do ciclo de estudo s;
- Esforço crescente e progressivo do corpo docente para: i) estabelecer parcerias, as quais têm vindo a aumentar
nos últimos anos, o que favorece não só o desenvolv imento científico como a visibilidade do curso e do  seu
pessoal docente; ii) aumentar a sua produção cientí fica, privilegiando a disseminação internacional em  revistas
com fator de impacto; iii) e, ainda, o envolvimento  e empenho dos docentes do ciclo em todas as tarefa s
académicas, científicas e de extensão universitária  relacionadas com o ciclo de estudos;
- Elevada proximidade entre estudantes/docentes no processo de ensino-aprendizagem, que decorre no âmb ito
das aulas, nos atendimentos semanais de 5 horas, na  orientação do estágio e do projeto de graduação;
- Instalações, serviços e recursos tecnológicos ade quados ao cumprimento dos objetivos do ciclo de est udos e de
efetivo apoio às necessidades de docentes e discent es. O acervo bibliográfico em suporte de papel e di gital (e.g.,
B-on, Web of Knowledge) ou, através do empréstimo e ntre bibliotecas (Inter Library Loan System), garan tem o
acesso às obras de referência nacionais e internaci onais no domínio da Criminologia. Ademais, existe u ma boa
organização e competência dos serviços de apoio ao ciclo de estudos, designadamente a secretaria, bibl iotecas e
laboratórios.

8.1.1. Strengths
- Our own stable teaching staff, consisting of doct ors in the fundamental areas of the cycle of studie s, mostly full-
time;
- Teaching staff with recognised professional exper ience in practice (e.g. judicial police, forensic m edicine, criminal
law);
- Programme of interdisciplinary nature, geared to the development of basic and fundamental skills for
criminologists in various fields of action: securit y forces and services (e.g., PSP, GNR, Municipal Po lice);
educational centres for juvenile offenders; commiss ions for the protection of children and young peopl e,
institutions to support victims of crime; prison es tablishments; centres for the prevention and treatm ent of drug
addiction; research centres, mediation offices, loc al authorities, among others;
- Existence of academic internship, which allows fo r the acquisition and development of applied practi cal skills;
- Diversity of protocols with community entities to  host academic internships, in different areas/cont exts, as well as
the ample readiness shown by different institutions  to host internships and the positive perception of  the course
conveyed by the host institutions, during the visit s that the mentors make to the places of internship ;
- The institution's own R&D unit (FP-B2S; OPVS), wi th potential to develop quality, and socially relev ant
interdisciplinary research which allows students to  be involved in ongoing R&D projects, in the fundam ental areas
of the cycle of studies;
- Increasing and progressive effort of the teaching  staff to: i) establish partnerships, which have be en growing in
recent years, which favours not only scientific dev elopment but also the visibility of the course and its teaching
staff; ii) increase its scientific production, focu sing on international dissemination in journals wit h an impact factor;
iii) and, also, the involvement and commitment of t he teaching staff in all academic, scientific and u niversity
extension tasks related to the cycle of studies;
- High proximity between students/teaching staff in  the teaching-learning process, which takes place i n the scope
of the classes, in the weekly 5-hour sessions, in t he supervision of the internship and the graduation  project;
- Facilities, services and technological resources adequate to meet the objectives of the cycle of stu dies and
effective support for the needs of teachers and stu dents. The bibliographic collection in paper and di gital support
(e.g., B-on, Web of Knowledge) or through loan betw een libraries (Inter Library Loan System) guarantee  access to
national and international reference works in the f ield of Criminology. In addition, there is a good o rganisation and
competence in the support services for the study cy cle, namely the secretariat, libraries and laborato ries.

8.1.2. Pontos fracos
- A estrutura curricular, ao indicar, como área pri ncipal, a ‘Sociologia e outros estudos’, designa um  agregado de
conteúdos diversos, sem uma clara delimitação da ár ea central do ciclo de estudos – a Criminologia. O plano de
estudos apresenta um reduzido aprofundamento das ma térias relativas ao direito penal. Para além disso,  prevê
horas de contacto de tipo OT (orientação tutorial) e O (outras) que se têm revelado inadequadas em ter mos de
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funcionamento e de organização das atividades letiv as;
- Reduzida mobilidade do corpo docente e discente ( in e out).

8.1.2. Weaknesses
- The curricular structure indicates its main area as 'Sociology and other studies', which designates an aggregate
of diverse contents, without a clear delimitation o f the central area of the cycle of studies - Crimin ology. The study
plan presents a reduced depth of matters relating t o criminal law. In addition, it provides for OT-typ e contact hours
(tutorial guidance) and O (other) that have proved inadequate in terms of the operation and organisati on of
teaching activities;
- Low levels of mobility for teaching staff and stu dents (in and out).

8.1.3. Oportunidades
- A recente aprovação da regulação da profissão de criminólogo, que se espera vir a favorecer uma esco lha mais
informada e centrada nas áreas de intervenção de um  criminólogo permitindo uma melhor confluência entr e os
objetivos do curso e os interesses dos candidatos;
- Fortalecimento das linhas de investigação pelo fi nanciamento captado o que favorecerá, a curto e méd io prazo,
um aumento da produção científica e, consequentemen te, a qualidade do curso;
- Integração de alguns docentes do ciclo de estudos  em centros de investigação financiados e com a cla ssificação
de muito bom e excelente;
- O processo de autoavaliação do ciclo de estudos, ao promover uma reflexão crítica sobre o mesmo, inc entiva a
implementação de medidas de melhoria.

8.1.3. Opportunities
- The recent approval of the regulation of the prof ession of criminologist, which is expected to favou r a more
informed and focused choice in a criminologist's sp heres of activity, allowing for a better confluence  between the
objectives of the course and the interests of the c andidates;
- Strengthening of the lines of research through th e funding raised, which will favour, in the short a nd medium
term, an increase in scientific production and, con sequently, the quality of the course;
- Integration of some professors of the cycle of st udies in financed research centres and with the cla ssification of
very good and excellent;
- The process of self-evaluation of the cycle of st udies, by promoting critical reflection on it, enco urages the
implementation of improvement measures.

8.1.4. Constrangimentos
- A existência de algum preconceito e desconfiança em relação ao ensino superior privado e à qualidade  da
formação oferecida por estas instituições;
- A manutenção de políticas discriminatórias em rel ação à atribuição de bolsas de estudo a estudantes inscritos
em universidades privadas;
- O custo real do ensino é inteiramente suportado p elos estudantes;
- Suspensão de matrícula requerida por alguns estud antes motivada por dificuldades financeiras.

8.1.4. Threats
- The existence of a certain prejudice and mistrust  towards private higher education and the quality o f the training
offered by these institutions;
- The maintenance of discriminatory policies in rel ation to the granting of scholarships to students e nrolled in
private universities;
- The actual cost of teaching is borne entirely by the students;
- Suspension of enrolment required by some students  due to financial difficulties.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
PONTO FRACO: A estrutura curricular, ao indicar, co mo área principal, a ‘Sociologia e outros estudos’,  designa um
agregado de conteúdos diversos, sem uma clara delim itação da área central do ciclo de estudos – a Crim inologia.
O plano de estudos apresenta um reduzido aprofundam ento das matérias relativas ao direito penal. Para além
disso, prevê horas de contacto de tipo OT (orientaç ão tutorial) e O (outras) que se têm revelado inade quadas em
termos de funcionamento e de organização das ativid ades letivas.
AÇÃO DE MELHORIA:
- Introdução de pequenos ajustes na estrutura curri cular e no plano de estudos, quer através da clarif icação da
área fundamental do ciclo de estudos, quer através do reforço das UC na área do direito e da adequação  do
número de horas de contacto. A proposta de reestrut uração curricular encontra-se descrita na Secção 4 deste
Guião de Autoavaliação do ciclo de estudos.

8.2.1. Improvement measure
WEAK POINT: The curricular structure indicates its main area as 'Sociology and other studies', which d esignates
an aggregate of diverse contents, without a clear d elimitation of the central area of the cycle of stu dies -
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Criminology. The study plan presents a reduced dept h of matters relating to criminal law. In addition,  it provides for
OT-type contact hours (tutorial guidance) and O (ot her) that have proved inadequate in terms of the op eration and
organisation of teaching activities.
IMPROVEMENT MEASURE:
- Introduction of small adjustments in the curricul um structure and study plan, either by clarifying t he fundamental
area of the study cycle, or by reinforcing the CUs in the area of law and adjusting the number of cont act hours. The
proposed curricular restructuring is described in S ection 4 of this self-assessment guide for the stud y cycle.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de i mplementação da medida
Prioridade alta. Implementação imediata.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementat ion time.
High priority- Immediate implementation

8.1.3. Indicadores de implementação
Publicação do plano de estudos em Diário da Repúbli ca.

8.1.3. Implementation indicator(s)
Publication of the study plan in the Official Gazet te (Diário da República).

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
PONTO FRACO: Reduzida mobilidade do corpo docente e  discente (in e out).
AÇÕES DE MELHORIA:
- Criação de incentivos para a lecionação de cursos  breves e para a colaboração externa em atividades de
investigação, motivando o docente para a participaç ão em programas de intercâmbio internacional;
- Divulgação dos programas de mobilidade existentes  promovendo sessões informativas e ações específica s, junto
dos estudantes, conduzidas pelo Gabinete de Relaçõe s Internacionais e pela Direção da Faculdade de Ciê ncias
Humanas e Sociais;
- Promoção de contacto e partilha de experiências d e docentes e discentes que já tiveram experiências de
mobilidade;
- Reforço das parcerias internacionais, com vista à  participação de investigadores estrangeiros, de re conhecido
mérito, no ciclo de estudos;
- Aumento das UC oferecidas em língua inglesa, para  captação de estudantes ERASMUS.

8.2.1. Improvement measure
WEAK POINT: Low levels of mobility for teaching sta ff and students (in and out).
IMPROVEMENT MEASURE:
- Creation of incentives for the teaching of short courses and for external collaboration in research activities,
motivating the teacher to participate in internatio nal exchange programs;
- Dissemination of existing mobility programs, prom oting informative sessions and specific actions amo ng
students, conducted by the International Relations Office and the Faculty of Humanities and Social Sci ences
Board;
- Promotion of contact and sharing of experiences b y teachers and students who have already had mobili ty
experiences;
- Reinforcement of international partnerships, with  a view to the participation of foreign researchers , of recognised
merit, in the cycle of studies;
- Increasing the number of CUs offered in English t o attract ERASMUS students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de i mplementação da medida
Prioridade média. Tempo de implementação de 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementat ion time.
Medium priority. Implementation time 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação
- Número de docentes envolvidos em programas de mob ilidade internacional (in e out);
- Número de estudantes envolvidos em programas de m obilidade internacional (in e out).

8.1.3. Implementation indicator(s)
- Number of teachers involved in international mobi lity programmes (in and out);
- Number of students involved in international mobi lity programmes (in and out).
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultati vo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiv a fundamentação
No âmbito da análise SWOT e dos planos de melhoria apresentados, e tendo por referência as recomendaçõ es
tecidas pela CAE no âmbito do anterior processo de acreditação (cf. relatório final ACEF/1314/21377), entende-se
ser conveniente a introdução de ajustes à estrutura  curricular do curso e respetivo plano de estudos, sem
alteração da sua designação, duração e objetivos. E stes ajustes incidem em três áreas principais: área s
fundamentais do ciclo de estudos, unidades curricul ares e horas de contacto. Concretamente, propõe-se:
- especificar a área fundamental do ciclo de estudo s (312 na classificação CNAEF), alterando a designa ção
‘Sociologia e outros estudos’ por ‘Criminologia;
- reestruturar as matérias relacionadas com a área do direito, quer através da inclusão de uma nova UC  ‘Noções
Fundamentais do Direito’ (de modo a permitir aos es tudantes adquirir os conceitos básicos fundamentais  para o
estudo de questões de direito mais específicas), qu er através da redução da UC ‘Direito Processual Pen al’ a um
índice e, em sentido inverso, da segmentação da UC ‘Direito Penal’ em dois índices;
- reduzir a UC ‘Inglês’ a um índice (de modo a perm itir a introdução da nova UC na área do Direito) e alterar a
designação da UC ‘Constituição Portuguesa e União E uropeia’ nos ternos propostos pela anterior CAE;
- alterar a execução pedagógica de quatro UC, mudan do-as de semestre, de modo a permitir uma progressã o mais
eficaz das aprendizagens a efetuar pelo estudante. Estas alterações não pressupõem qualquer modificaçã o de
objetivos ou conteúdos, pretendendo apenas fazer ju s ao foco dos conhecimentos e treino de competência s
necessários ao desempenho da profissão de criminólo go;
- por fim, adequar o número de horas de contacto, a través da eliminação das horas de orientação tutori al (OT) e
outras (O), permitindo uma melhor e mais realista h armonização entre as horas de contacto e as horas d e estudo
individual.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justific ation.
As part of the SWOT analysis and the improvement pl ans presented, and with reference to the recommenda tions
made by the CAE under the previous accreditation pr ocess (cf. ACEF/1314/21377 final report), it is und erstood that
adjustments should be made to the course structure and respective study plan, without changing its nam e,
duration, and objectives. These adjustments focus o n three main areas: basic areas of the study cycle,  course
units and contact hours. Concretely, it is proposed :
- to specify the fundamental area of the cycle of s tudies (312 in the CNAEF classification), changing the designation
'Sociology and other studies' to 'Criminology;
- to restructure the subjects related to the area o f law, either by including a new CU 'Basic Principl es of Law' (in
order to allow students to acquire the basic concep ts fundamental to the study of more specific questi ons of law),
or by reducing the CU 'Criminal Procedural Law' to an index and, conversely, by segmenting the CU 'Cri minal Law'
into two indexes;
- to reduce the 'English' CU to one index (in order  to allow for the introduction of the new CU in the  area of law) and
changing the name of the 'Portuguese Constitution a nd European Union' CU as proposed by the previous P CA;
- to change the teaching order for four CUs, alteri ng the semester, in order to allow a more effective  progression of
student learning. These changes do not presuppose a ny modification to objectives or contents, aiming o nly to do
justice to the focus of the knowledge and training of skills required to perform the profession of cri minologist;
- finally, to adjust the number of contact hours, b y eliminating tutorial (OT) and other (O) orientati on hours, allowing
for a better and more realistic harmonisation betwe en contact hours and individual study hours.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas o s percursos em que são propostas alterações)

9.2. N/A

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (s e aplicável):
N/A

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or othe r (if applicable).
N/A

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à o btenção do grau / Scientific areas and number of cr edits to award
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios
/ Mandatory ECTS

ECTS Optativos
/ Optional
ECTS*

Observações / Observations

Criminologia/Criminology 312-CRI 78 18
Alt.designação área científica+reforço
ECTS/Alteration name of scientific area +
augmentation ECTS

Direito/Law 380-DIR 27 0 Reforço de ECTS/Augmentation of ECTS

Ciências Sociais e do
Comportamento/Social and
Behavioural Sciences

310-CSC 24 0 Diminuição de ECTS/Reduction of ECTS
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Psicologia/Psychology 311-PSI 12 0 Mantém-se inalterado/Unchanged

Filosofia e Ética/Philosophy and Ethics 226-FE 6 0 Mantém-se inalterado/Unchanged

Medicina/Medical Science 721-MED 6 0 Mantém-se inalterado/Unchanged

Ciência Política e cidadania/Political
Science and Citizenship 313-CPC 3 0 Mantém-se inalterado/Unchanged

Desenvolvimento Pessoal/Personal
Development

090-DP 3 0 Mantém-se inalterado/Unchanged

Línguas e Literaturas
Estrangeiras/Foreign Language and
Literatures

222-LLE 3 0 Diminuição de ECTS/Reduction in ECTS

(9 Items) 162 18

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N/A - 1.º ano/ 1.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/ 1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Gramática da
Comunicação/Communication Grammar

090-DP Semestral 75 TP: 22.5 3 N/A

História do Pensamento
Criminológico/History of Criminological
Thought

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Metodologia das Ciências
Sociais(Methodology of Social Sciences

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Noções Fundamentais do
Direito/Fundamentals of Law

380-DIR Semestral 75 TP: 22.5 3

Introdução de nova UC [por
sugestão da
CAE].Introduction of new CU
[as suggested by CAE]

Perspetivas Biológicas e Psicológicas do
Crime/Biological and Psychological
Perspectives of Crime

310-CSC Semestral 150 TP: 45 6
Alteração de semestre (do 2º
para o 1º).Change of
semester (from 2nd to 1st)

Psicologia Social/Social Psychology 311-PSI Semestral 150 TP: 45 6 N/A

(6 Items)

9.3. Plano de estudos - N/A - 1.º ano/ 2.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/ 2.º semestre
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações / Observations
(5)

Constituição e Direitos
Fundamentais/Fundamental Rights
and Constitution

313-CPC Semestral 75 TP: 22.5 3
Alteração de designação [por
sugestão da CAE]/Change of
name [as suggested by CAE]

Delinquência Juvenil/Juvenile
Delinquency

310-CSC Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Direito Penal I/Criminal Law I 380-DIR Semestral 150 TP: 45 6

Desdobramento UC em 2
índices [sugestão da
CAE]/Splitting of CU into 2
indices [as suggested by CAE]

Inglês/English 222-LLE Semestral 75 TP: 22.5 3
Fusão dos índices numa só
UC/Fusion of indices into one
CU

Perspetivas Sociológicas do
Crime/Sociological Perspectives of
Crime

312-CRIM Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Psicopatologia e
Crime/Psychopathology and Crime 311-PSI Semestral 150 TP: 45 6

Alteração de semestre (do 4º
para o 2º)/Change of semester
(from 4th to 2nd)

(6 Items)

9.3. Plano de estudos - N/A - 2.º ano/ 1.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/ 1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações / Observations
(5)

Direito de Família e Menores/Children
and Family Law

380-DIR Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Direito Penal II/Criminal Law II 380-DIR Semestral 150 TP: 45 6

Desdobramento UC em 2
índices [sugestão
CAE]/Splitting CU into 2
indices [at suggestion of the
CAE]

Psicossociologia do Conflito: Mediação e
Negociação/Psychosociology of Conflict:
Mediation and Negotiation

310-CSC Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Técnicas de Investigação
Criminal/Techniques of Crime
Investigation

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Opção I (Criminalidade
organizada/Criminalidade
económica)/Option I (Organized
Crime/Economic Crime)

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 UC opcional/Optional CU

(5 Items)
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9.3. Plano de estudos - N/A - 2.º ano/ 2.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/ 2.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Crime e Adições/Crime and Addiction 310-CSC Semestral 150 TP: 45 6
Alteração de semestre (do 5º
para o 4º)/Change of
semester (from 5th to 4th)

Criminologia e Vitimologia/Criminology
and Victimology 312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Direito Processual Penal/Procedural
Criminal Law

380-DIR Semestral 150 TP: 45 6

Fusão dos índices numa só
UC [por sugestão da
CAE]/Fusion of indices into
one CU (suggestion CAE)]

Perícias: Medicina Legal e
Toxicologia/Forensics: Legal Medicine and
Toxicology

721-MED Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Opção II (Políticas criminais e direito
internacional/Violência contemporânea e
mass -média)/(Crim Policy and Int
Law/Contemp Violence & Mass Media)

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 UC opcional/Optional CU

(5 Items)

9.3. Plano de estudos - N/A - 3.º ano/ 1.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano/ 1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Crime: Prevenção e Reinserção
Social/Crime: Prevention and Social
Reintegration

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6
Alteração da área
científica/Change of
scientific area

Criminalidade Sexual e Género/Sexual
Crime and Gender 312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 N/A
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Ética e Deontologia Profissional/Ethics
and Profesional Deontology 226-FE Semestral 150 TP: 45 6

Alteração de semestre (do
1º para o 5º)/Change of
semester (from 1st to 5th)

Sistema Penitenciário e Execução de
Penas/Penitentiary Systems and
Enforcement of Sentences

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 N/A

Opção III (Terrorismo e medidas de
segurança/Opinião pública e justiça
Criminal)/| Option III (Terrorism and
Security Measures/

312-CRI Semestral 150 TP: 45 6 UC opcional/Optional CU

(5 Items)

9.3. Plano de estudos - N/A - 3.º ano/ 2.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano/ 2.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Estágio/Curricular Intership 312-CRI Semestral 600 E: 360 24 N/A

Projeto de
Graduação/Graduation
Project

312-CRI Semestral 150 OT: 15 6 N/A

(2 Items)

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Noções Fundamentais do Direito

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Noções Fundamentais do Direito

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Fundamentals of Law

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
380-DIR

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
75

9.4.1.5. Horas de contacto:
22,5

9.4.1.6. ECTS:
3
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9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiv a na unidade curricular (preencher o nome completo) :
Rita Figueiredo Reis Rola – 50%

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas  na unidade curricular:
Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho – 50%

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, ap tidões e competências a desenvolver pelos estudante s):
(i) Possuir conhecimentos e capacidade de compreens ão de conceitos básicos e os princípios elementares  do
Direito e entendimento da estrutura e sistematizaçã o da Ordem Jurídica Portuguesa;
(ii) Saber aplicar os conhecimentos adquiridos e de monstrar capacidade jurídica crítica, suscetível de  permitir o
estudo, análise e resolução de casos práticos nas u nidades curriculares de Direito penal e Direito Pro cessual
Penal.
(iv) Aperfeiçoar competências de comunicação oral e  escrita;
(v) Desenvolver uma atitude crítica e autocrítica e  mostrar autonomia e conduta responsável.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
(i) To have knowledge and ability to understand con cepts and elementary principles of Law and understa nd the
structure and systematisation of the Portuguese Leg al System;
(ii) To apply the acquired knowledge and ability to  critical thinking, in juridical terms, which will be capable of
studying, analysing and solving practical cases in the curricular units of Criminal Law and Criminal P rocedural
Law.
(v) To improve oral and written communication skill s;
(vi) To develop a critical attitude and self-critic ism, and show autonomy and responsible conduct in i ntervention
with young offenders.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Ordem Social. 1.2. O homem e a sociedade. 2. O p erfil estrutural e sistemático do Direito. 2.1. Dir eito(s) objetivo e
subjetivos. 2.2. Direito Público e Privado. 2.3. No ção, estrutura e caraterísticas da norma jurídica. 2.5. O facto
jurídico, a situação jurídica e a relação jurídica.  2.6. Dever jurídico, ónus jurídico e estado de suj eição.
3. A tutela do Direito. 3.1. Tutela jurídica e priv ada. 3.2. A tutela do Direito e a tutela dos direit os. 3.3. Tutela e
organização judiciária.
4. Fontes do Direito. 4.1. Problemas e posição da d outrina tradicional. 4.2. Enunciado, classificação e caraterização
das fontes. 4.3. A lei.
5 Interpretação e integração da lei. 5.1. A doutrin a tradicional da interpretação das leis.
6. Aplicação da lei no tempo e no espaço. 6.1. O pr incípio da não retroatividade e o seu fundamento. 6 .2. A
retroatividade e a Constituição. 6.5. As disposiçõe s transitórias. 6.6. A doutrina dos direitos adquir idos e a doutrina
do facto passado.

9.4.5. Syllabus:
1.Social Order. 1.2.The man and the society. 2.The structural and systematic profile of law. 2.1.Objec tive and
subjective right (s). 2.2.Public and Private Law. 2 .3.Notion, structure and characteristics of the leg al precepts.
2.5.The legal fact, the legal situation and the leg al relationship. 2.6.Legal duty, legal burden and s tate of subjection.
3.The Jurisdiction of Law. 3.1.Legal and private ju risdiction. 3.2.The jurisdiction of law and the jur isdiction of rights.
3.3. Jurisdiction and judicial organization.
4Sources of Law. 4.1.Problems and position of tradi tional doctrine. 4.2.Statement, classification and
characterization of sources. 4.3.The law.
5Interpretation and integration of the law. 5.1The traditional doctrine of the interpretation of laws.
6.Law enforcement in time and space. 6.1.The princi ple of non-retroactivity and its foundation. 6.2. R etroactivity
and the Constitution. 6.5.The transitional provisio ns. 6.6.The doctrine of acquired rights and the doc trine of past
fact.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos prog ramáticos com os objetivos de aprendizagem da unida de
curricular

Os conteúdos programáticos privilegiam o aprofundam ento de matérias teóricas específicas para a apreen são e
compreensão dos conceitos básicos de Direito. Conhe cimento e domínio da técnica jurídica: saber interp retar e
aplicar as leis. Aquisição de capacidade jurídico-c rítica para o estudo e resolução de casos práticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with  the curricular unit's learning objectives.
The syllabus emphasises the further development of specific theoretical subjects towards the apprehens ion and
understanding of the basic concepts of Law. Knowled ge and mastery of the legal technique: know how to interpret
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and apply the laws. Acquisition of legal-critical t hinking for the study and resolution of practical c ases.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino incluirá exposição teórica da matéria e da legislação correspondente. A avalia ção será
contínua, baseando-se na realização de duas provas escritas de avaliação (30% e 60%, respetivamente), assim
como na execução de tarefas teórico-práticas em sal a de aula e na pontualidade e participação ativa do s alunos em
aula (10%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation ):
The teaching method will be based on the theoretica l exposition of the subject and corresponding legis lation.
Assessment will be formative, but will include two written tests (30% and 60%, respectively), and shal l also include
the completion of theoretical and practical tasks t o be taken during classes, the punctuality, and act ive
participation of students in class (10%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias d e ensino com os objetivos de aprendizagem da unidad e
curricular.

Exposição teórica de conteúdos da matéria, transmis são da ideia geral do direito, da sua formação e im portância
na ordem social e ordem jurídica, de forma a prepar ar os alunos para as unidades curriculares de Direi to Penal e
Direito Processual Penal. Revelar capacidade de com unicação oral e escrita dos conteúdos da matéria.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the t eaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical exposition of contents of the subject, transmission of the general concept of law, its for mation and
importance within the social and juridical system, in order to prepare students for the course units o f Criminal Law
and Criminal Procedural Law. To be able to, both or ally and in writting, convey the contents of the sy llabus

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigató ria:
Amaral, D. F. (2004). Manual de Introdução ao Direi to (com a colaboração de Ravi Afonso PEREIRA), vol.  I. Coimbra:
Almedina
Ascensão, J. O. (2005). O Direito. Introdução e Teo ria Geral, 13ª ed. Coimbra: Almedina.
Batalhão, C. (2017). Direito. Noções Fundamentais. 2ª edição. Porto: Porto Editora.
Cordeiro, A. M. (2012). Tratado de Direito Civil, I , 4.ª ed. Coimbra: Almedina
Justo, A. S. (2018). Introdução ao Estudo do Direit o, 9.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora.
Machado, J. P., Introdução ao Direito e ao Discurso  Legitimador, Almedina, Coimbra, capítulos I, II, I II, IV, V, VI, VII e
VIII
Pereira de Sousa, D. (2013). Noções Fundamentais de  Direito. Coimbra: Coimbra Editora.

Anexo II - Direito Penal I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Direito Penal I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Criminal Law I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
380-DIR

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
150

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
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N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiv a na unidade curricular (preencher o nome completo) :
Maria Manuela Nunes da Costa Maia da Silva (80%)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas  na unidade curricular:
Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho (20%)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, ap tidões e competências a desenvolver pelos estudante s):
(i) Adquirir conhecimentos e capacidade de compreen são de conceitos, teorias e conhecimentos na área d o Direito
Penal;
(ii) Saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a permitir uma correta
avaliação e resolução de problemáticas específicas dos casos jurídicos e a identificação da problemáti ca em cada
caso;
(iii) Desenvolver capacidades para fundamentar solu ções e juízos emitidos na análise de aspetos jurídi cos
relevantes;
(iv) Aperfeiçoar competências de comunicação oral e  escrita;
(v) Desenvolver uma atitude crítica e autocrítica, bem como adotar valores éticos e deontológicos na d ecisão dos
casos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
(i) To acquire knowledge and ability to understand concepts, theories and knowledge in the legal area ;
(ii) To apply the knowledge and understanding acqui red capacity in order to allow for proper assessmen t and
resolution of problems specific legal problems and identifying appropriate interventions in each case;
(iii) To develop skills to support solutions and op inions expressed in the analysis of relevant legal and ethical
aspects;
(v) To improve oral and written communication skill s;
(vi) To develop a critical attitude and self-critic ism, as well as to adopt legal and ethical values.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A lei penal. Princípios. Aplicação da lei no tem po e no espaço. O Código Penal
2. O Facto. O Ilícito Criminal. Pressupostos dapuni ção. Exclusão da ilicitude e da responsabilidade cr iminal.
Formas de crime. Consequências jurídicas do facto. Penas e medidas de segurança. Tipos de penas. Modal idades.
A suspensão da execução da pena. A liberdade condic ional e as penas acessórias.
3. Determinação da pena. Princípios da sanção. Dete rminação da medida da pena. Atenuação especial da p ena.
Dispensa da pena. Reincidência. Concurso de crimes.  Deconto da pena. Pena relativamente indeterminada.
Delinquentes por tendência. Alcoólicos e Abuso de e stupefacientes

9.4.5. Syllabus:
1. The criminal law. Principles. Law enforcement in  time and space. The Penal Code
2. The Fact. The Criminal Illicit. Punishment assum ptions. Exclusion of unlawfulness and criminal liab ility. Forms of
crime. Legal consequences of this. Feathers and sec urity measures. Feather types. Modalities. The susp ension of
the execution of the penalty. Probation and accesso ry penalties.
3. Determination of the penalty. Principles of sanc tion. Determination of the measure of the penalty. Special
attenuation of the penalty. Waiver of penalty. Recu rrence. Contest of crimes. Decree of the penalty. R elatively
undetermined penalty. Offenders by tendency. Alcoho l and Drug Abuse

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos prog ramáticos com os objetivos de aprendizagem da unida de
curricular

1.Os conteúdos privilegiam o aprofundamento de maté rias teóricas na área do Direito Penal, permitindo que os
estudantes adquiram conhecimentos e capacidade de c ompreensão para os princípios base do Direito Penal ; os
elementos do crime, a pena e saber aplicar os conhe cimentos e a capacidade de compreensão adquiridos n a
avaliação e resolução de casos de crime;
2. Os conteúdos privilegiam o aprofundamento da apl icação dos princípios, das teorias e conhecimentos na área
do Direito Penal, permitindo que os estudantes seja m capazes de integrar a informação obtida para apoi ar a
resolução das situações apresentadas; desenvolvam c apacidade de comunicação oral e escrita; revelem
autonomia e conduta responsável;
3. Os conteúdos privilegiam o aprofundamento da apl icação dos tipos de crime, permitindo integrar a in formação
obtida para apoiar a resolução das situações aprese ntadas; desenvolver capacidade de comunicação oral e
escrita; mostrar autonomia e conduta responsável.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with  the curricular unit's learning objectives.
1. The syllabus favor the deepening of the theoreti cal area of criminal law, thus allowing to have kno wledge and
ability to understand the basic principles of crimi nal law, the elements of crime, the punishment and learn to apply
the knowledge and understanding acquired in the cap acity assessment and resolution of criminal cases;
2. The syllabus favor deepening the practical appli cation of the principles, theories and knowledge in  the area of
criminal law, thus allowing to be able to integrate  the information obtained to support the resolution  the situations
presented; Reveal communication skills both oral an d written, Show autonomy and responsible conduct;
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3. The syllabus favor deepening the practical appli cation of the types of crime, , thus allowing to in tegrate the
information obtained to support the resolution of t he situations presented; Reveal communication skill s oral and
written ; Show autonomy and responsible conduct.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino incluirá exposição teórica,  pesquisa, leitura e discussão de bibliografia espe cífica bem
como debates temáticos e reflexões críticas. A aval iação será contínua, baseando-se na realização de d uas provas
escritas de avaliação, na discussão oral de trabalh os, assim como na execução de tarefas teórico-práti cas em sala
de aula, e na pontualidade e a assiduidade do aluno .

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation ):
The teaching methodology will include lecturing, re search, reading and discussion of specific referenc es and
thematic debates and critical reflections. The asse ssment will be continuous based on the realization of two written
tests, oral discussion of the work, as well as the implementation of theoretical and practical tasks i n the classroom,
and the student's attendance and punctuality.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias d e ensino com os objetivos de aprendizagem da unidad e
curricular.

1. Exposição teórica de conteúdos caracterizadores da área de actuação; Apresentação de casos e manuse amento
de materiais; Debate individual e em grupo de casos  para distintas problemáticas; Demonstrações;
2. Exposição teórica de conteúdos para cada temátic a; Exercícios práticos com o objetivo de demonstrar
conhecimentos e competências na avaliação e/ou inte rvenção em casos de crime; Estudos de caso para
integração dos conhecimentos teóricos e práticos ad quiridos; Revelar capacidade de comunicação oral e escrita
dos conteúdos periciais; Mostrar autonomia e condut a responsável na prática.
3. Exposição teórica de conteúdos para cada temátic a; Exercícios práticos com o objetivo de demonstrar
conhecimentos e competências na avaliação e/ou inte rvenção em casos de crime; Estudos de caso para pro moção
dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos; R evelar capacidade de comunicação oral e escrita dos
conteúdos periciais; Mostrar autonomia e conduta re sponsável na prática.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the t eaching methodologies and the learning outcomes.
1. Theoretical exposition of contents the performan ce area; Cases presentation and handling of materia ls;
Individual and group debate of cases illustrating d ifferent problems; Demonstrations;
2. Theoretical exposition of contents for each them e; Practical exercises with the aim of demonstratin g knowledge
and skills in the assessment and / or intervention in cases of crime; Case studies in order to be able  to integrate the
theoretical and practical knowledge acquired; to de monstrate oral and written communication skills; to  show
autonomy and responsible conduct in practice.
3. Theoretical exposition of contents for each them e; Practical exercises with the aim of demonstratin g knowledge
and skills in the assessment and / or intervention in cases of crime; Case studies in order to be able  to integrate the
theoretical and practical knowledge acquired; to de monstrate oral and written communication skills; to  show
autonomy and responsible conduct in practice.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigató ria:
Antunes, M. J. (2010). Consequências Jurídicas do C rime. Coimbra: Coimbra Editora.
Código Penal actualizado (CP)
Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Esp ecial, Tomo I, Coimbra Editora, sob a Direcção de J orge de
Figueiredo Dias.
Constituição da República Portuguesa (CRP).
Costa, J. F. (1983). Formas de Crime. In Jornadas d e Direito Criminal.
Dias, J. F. (2007). Direito Penal, Parte Geral, Tom o I, Questões Fundamentais. A Doutrina do Crime, 2ª  edição.
Coimbra: Coimbra Editora.
Marques da Silva, G. (2012). Direito Penal Portuguê s, Teoria do Crime, UCP.
Silva, F. (2011). Direito Penal especial, Quid Iuri s, 3ª ed.
Simas Santos, M & Leal Henriques (2018). Noções de Direito Penal, 6ª ed., Rei dos Livros.
Taipa de Carvalho, A. (2011). Direito Penal, Coimbr a Ed., 2ª ed.

Anexo II - Inglês

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Inglês

9.4.1.1. Title of curricular unit:
English

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
222-LLE

9.4.1.3. Duração:
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Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
75

9.4.1.5. Horas de contacto:
22,5

9.4.1.6. ECTS:
3

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiv a na unidade curricular (preencher o nome completo) :
Maria Paula Azevedo Martins Rodrigues Reis (100%)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas  na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, ap tidões e competências a desenvolver pelos estudante s):
Desenvolvimento da competência linguística e comuni cativa dos alunos com o objetivo de assegurar uma
comunicação eficaz numa pluralidade de situações so cioprofissionais. Consolidação de estruturas gramat icais e
padrões previamente adquiridos. Identificação, crít ica, comentário e produção de vários tipos de texto , através do
desenvolvimento das capacidades de ouvir, compreend er, analisar, discutir e resolver problemas em ingl ês.
Desenvolvimento das capacidades críticas e reflexiv as dos alunos, através de uma aprendizagem e gestão
autónomas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Development of the students’ linguistic and communi cative competence in order to ensure effective
communication in a variety of social and profession al situations. Consolidation of previously learnt g rammatical
structures and patterns of English.
Identification, analysis, discussion and production  of a variety of texts, by improving their listenin g, understanding,
analysing, and problem-solving skills.
Development of the students’ critical and cognitive  skills, by means of an autonomous learning and man agement
process.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Crime e punição
2. Tipos de crime
3. Investigação criminal
4. Justiça criminal

9.4.5. Syllabus:
1. Crime and punishment
2. Types of crime
3. Criminal investigation
4. Criminal justice

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos prog ramáticos com os objetivos de aprendizagem da unida de
curricular

Os itens temáticos dos conteúdos programáticos visa m como competências genéricas que os alunos
comuniquem, compreendam e produzam mensagens em lín gua inglesa, tanto em contextos sociais, como
profissionais, devendo ser capazes de utilizar a lí ngua inglesa num conjunto de situações reais. Para este efeito,
nesta unidade curricular, os estudantes são incenti vados a adotar uma atitude introspetiva e reflexiva , tendo em
conta a realidade social e económica da criminologi a. É objetivo da unidade curricular levar os estuda ntes a
melhorar as suas competências comunicacionais em in glês, de modo a que consigam utilizar esta língua n a
realização de diversos contactos interpessoais, em diferentes contextos socioprofissionais, de forma a  permitir o
desempenho profissional em contexto internacional.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with  the curricular unit's learning objectives.
The thematic items of the syllabus aim to provide t he students with generic competences, so as to be a ble to
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communicate, understand and produce messages in Eng lish language, both in social and professional cont exts,
where they should be able to use the language in li fe-like situations. For this purpose, in this curri cular unit the
students are encouraged to adopt an introspective a nd reflexive attitude, bearing in mind a social and  economic
reality of criminology. It is the objective of the curricular unit to lead students to improve their c ommunication skills
in English, so that they can use this language in v arious interpersonal contacts, in different socio-p rofessional
contexts, in order to enable professional performan ce in an international context.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua OU exame.
Aulas teórico-práticas, com ênfase nas competências  instrumentais: dialogar, ouvir, ler e compreender mensagens
em língua inglesa. A avaliação é contínua, constitu ída por dois testes escritos e por um trabalho oral , a apresentar
no final do semestre. A nota final resulta da ponde ração das várias prestações escritas e orais do est udante, bem
como da sua participação nas atividades propostas.
1º teste escrito = 25%
2º teste escrito = 25% componente escrita = 50%
Participação oral e apresentação do trabalho de pro jeto = 50% componente oral = 50%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation ):
Continuous assessment OR exam
The classes consist of lectures, with an emphasis o n the instrumental competences: to dialogue, to lis ten, to read
and to understand messages in English language. Ass essment is continuous. It consists of two written t ests and
an oral presentation, by the end of the semester. T he final mark is the result of various written and oral
contributions. Students’ participation in class and  in the activities proposed will also be taken into  account.
1st written test = 25%
2nd written test = 25%
Oral skills in class + presentation of project work  = 50%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias d e ensino com os objetivos de aprendizagem da unidad e
curricular.

De forma a potenciar as competências específicas do s estudantes, a metodologia adotada (com ênfase na
avaliação contínua de conhecimento) incentiva as aq uisições de tipo instrumental, designadamente comun icar
oralmente e por escrito, identificar e compreender mensagens, utilizando a língua inglesa num conjunto  de
situações socioprofissionais, bem como no acesso ao  conhecimento. As metodologias eminentemente prátic as
desta disciplina têm como objetivo levar os alunos a interpretar circunstâncias e fenómenos comunicaci onais
relativos aos diferentes contextos culturais e ling uísticos, adquirindo experiência na recolha, identi ficação e
interpretação de informação proveniente de diferent es contextos culturais, desenvolver deste modo a au tonomia
de trabalho em diferentes contextos culturais, leva ndo a uma maior compreensão e adaptação a diferente s
ambientes culturais em que a comunicação seja efetu ada em língua inglesa.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the t eaching methodologies and the learning outcomes.
In order to maximize the specific competences of st udents, the methodology adopted (with an emphasis o n the
continuous assessment of knowledge) encourages the improvement of instrumental skills, namely the abil ity to
communicate orally and in writing, to identify and understand messages, using the English language in a variety of
social and professional situations, also considerin g it as a privileged means of access to knowledge i n general.
The methodologies adopted, with an emphasis on the practical issues, aim to encourage the students to interpret
communicational circumstances and phenomena pertain ing to the different cultural and linguistic contex ts,
acquiring further experience in the gathering, iden tification and interpretation of data from differen t cultural
contexts, leading to an increased understanding and  adaptation to diverse cultural environments where
communication is in English.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigató ria:
Bruno-Linder, A. (2011) International Legal English . C.U.P.
Cobuild English Grammar (2017)
Harrison, J. et all (2005). Study Skills for Crimin ology. London: SAGE Publications.
Maguire, M. et all (2007). The Oxford Handbook of C riminology. Oxford: Oxford University Press.
Redman, S. (2017) English Vocabulary in Use Pre-int ermediate and Intermediate Book with Answers: Vocab ulary
Reference and Practice. Cambridge: C.U.P.
Van Eede, K. (2010) The Language of Crime. Acco

Anexo II - Direito Penal II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Direito Penal II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Criminal Law II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
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380-DIR

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
150

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiv a na unidade curricular (preencher o nome completo) :
Maria Manuela Nunes da Costa Maia da Silva (80%)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas  na unidade curricular:
Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho (20%)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, ap tidões e competências a desenvolver pelos estudante s):
(i) Adquirir e aprofundar conhecimentos e capacidad e de compreensão de conceitos, teorias e conhecimen tos na
área do Direito Penal e que foram iniciadas em Pena l I;
(ii) Saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a permitir uma correta
avaliação e resolução de problemáticas específicas dos casos jurídicos e a identificação da problemáti ca em cada
caso;
(iii) Desenvolver capacidades para fundamentar solu ções e juízos emitidos na análise de aspetos jurídi cos
relevantes;
(iv) Aperfeiçoar competências de comunicação oral e  escrita;
(v) Desenvolver uma atitude crítica e autocrítica, bem como adotar valores éticos e deontológicos na d ecisão dos
casos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
(i) To acquire and deepen knowledge and ability to understand concepts, theories and knowledge in the legal area;
(ii) To apply the knowledge and understanding acqui red capacity in order to allow for proper assessmen t and
resolution of problems specific legal problems and identifying appropriate interventions in each case;
(iii) To develop skills to support solutions and op inions expressed in the analysis of relevant legal and ethical
aspects;
(v) To improve oral and written communication skill s;
(vi) To develop a critical attitude and self-critic ism, as well as to adopt legal and ethical values.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. As medidas de segurança. Internamento de inimput áveis. Interdição de atividade. Internamento de imp utáveis.
2. A perda de coisas. Indeminização por perdas e da nos.
3. Parte especial. Os Crimes contra pessoas, contra  património, contra identidade cultural, contra a s ociedade e
contra o Estado.

9.4.5. Syllabus:
1. Security measures. Internment of unimputable. In terdiction of activity.
2. The loss of things. Indemnity for loss and damag e.
3. Special part. Crimes against people, against her itage, against cultural identity, against society a nd against the
State.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos prog ramáticos com os objetivos de aprendizagem da unida de
curricular

1. Os conteúdos privilegiam o aprofundamento de mat érias teóricas na área do Direito Penal, permitindo  o
desenvolvimento de conhecimentos e capacidade de co mpreensão para os princípios base do Direito Penal;  os
elementos do crime, a pena e saber aplicar os conhe cimentos e a capacidade de compreensão adquiridos n a
avaliação e resolução de casos de crime
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2. Os conteúdos privilegiam o aprofundamento da apl icação dos princípios, das teorias e conhecimentos na área
do Direito Penal, permitindo integrar a informação obtida para apoiar a resolução das situações aprese ntadas,
revelar capacidade de comunicação oral e escrita e,  mostrar autonomia e conduta responsável na interve nção com
o crime e a pena
3. Os conteúdos privilegiam o aprofundamento da apl icação dos tipos de crime; mostrar autonomia e cond uta
responsável na intervenção com o crime e a medida d a pena aplicada.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with  the curricular unit's learning objectives.
1. The syllabus favor the deepening of the theoreti cal specific area of criminal law, thus enabling to  have
knowledge and ability to understand the basic princ iples of criminal law, the elements of crime, the p unishment
and learn to apply the knowledge and understanding acquired in the capacity assessment and resolution of
criminal cases
2. The syllabus favor deepening the practical appli cation of the principles, theories and knowledge in  the area of
criminal law, thus enabling to be able to integrate  the information obtained to support the resolution  the situations
presented; Reveal communication skills both oral an d written; Show autonomy and responsible conduct th e
intervention with the crime and the penalty
3. The syllabus favor deepening the practical appli cation of the types of crime; Show autonomy and res ponsible
conduct the intervention with crime and the extent of the penalty.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino incluirá exposição teórica,  pesquisa, leitura e discussão de bibliografia espe cífica bem
como debates temáticos e reflexões críticas. A aval iação será contínua, baseando-se na realização de d uas provas
escritas de avaliação, na discussão oral de trabalh os, assim como na execução de tarefas teórico-práti cas em sala
de aula, e na pontualidade e a assiduidade do aluno .

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation ):
The teaching methodology will include lecturing, re search, reading and discussion of specific referenc es and
thematic debates and critical reflections. The asse ssment will be continuous based on the realization of two written
tests, oral discussion of the work, as well as the implementation of theoretical and practical tasks i n the classroom,
and the student's attendance and punctuality.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias d e ensino com os objetivos de aprendizagem da unidad e
curricular.

1. Exposição teórica de conteúdos caracterizadores da área de actuação; Apresentação de casos e manuse amento
de materiais; Debate individual e em grupo de casos  para distintas problemáticas; Demonstrações;
2. Exposição teórica de conteúdos para cada temátic a; Exercícios práticos com o objetivo de demonstrar
conhecimentos e competências na avaliação e/ou inte rvenção em casos de crime; Estudos de caso para
integração dos conhecimentos teóricos e práticos ad quiridos; Revelar capacidade de comunicação oral e escrita
dos conteúdos periciais; Mostrar autonomia e condut a responsável na prática.
3. Exposição teórica de conteúdos para cada temátic a; Exercícios práticos com o objetivo de demonstrar
conhecimentos e competências na avaliação e/ou inte rvenção em casos de crime; Estudos de caso para
integração dos conhecimentos teóricos e práticos ad quiridos; Revelar capacidade de comunicação oral e escrita
dos conteúdos periciais; Mostrar autonomia e condut a responsável na prática.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the t eaching methodologies and the learning outcomes.
1. Theoretical exposition of contents the performan ce area; Cases presentation and handling of materia ls;
Individual and group debate of cases illustrating d ifferent problems; Demonstrations;
2. Theoretical exposition of contents for each them a; Practical exercises with the aim of demonstratin g knowledge
and skills in the assessment and / or intervention in cases of crime; Case studies in order to be able  to integrate the
theoretical and practical knowledge acquired; to de monstrate oral and written communication skills; to  show
autonomy and responsible conduct in practice.
3. Theoretical exposition of contents for each them a; Practical exercises with the aim of demonstratin g knowledge
and skills in the assessment and / or intervention in cases of crime; Case studies in order to be able  to integrate the
theoretical and practical knowledge acquired; to de monstrate oral and written communication skills; to  show
autonomy and responsible conduct in practice.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigató ria:
Antunes, M. J. (2010). Consequências Jurídicas do C rime. Coimbra: Coimbra Editora.
Código Penal actualizado (CP)
Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Esp ecial, Tomo I, Coimbra Editora, sob a Direcção de J orge de
Figueiredo Dias.
Constituição da República Portuguesa (CRP).
Costa, J. F. (1983). Formas de Crime. In Jornadas d e Direito Criminal.
Dias, J. F. (2007). Direito Penal, Parte Geral, Tom o I, Questões Fundamentais. A Doutrina do Crime, 2ª  edição.
Coimbra: Coimbra Editora.
Marques da Silva, G. (2012). Direito Penal Portuguê s, Teoria do Crime, UCP.
Silva, F. (2011). Direito Penal especial, Quid Iuri s, 3ª ed.
Simas Santos, M & Leal Henriques (2018). Noções de Direito Penal, 6ª ed., Rei dos Livros.
Taipa de Carvalho, A. (2011). Direito Penal, Coimbr a Ed., 2ª ed.
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Anexo II - Direito Processual Penal

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Direito Processual Penal

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Procedural Criminal Law

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
380-DIR

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
150

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiv a na unidade curricular (preencher o nome completo) :
Rita Figueiredo Reis Rola – 80%

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas  na unidade curricular:
Joaquim Manuel Ferreira da Silva Ramalho – 20%

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, ap tidões e competências a desenvolver pelos estudante s):
(i) Possuir conhecimentos e capacidade de compreens ão do desenrolar do processo penal, distinguindo as  suas
diferentes fases, os diversos sujeitos processuais e diferentes funções de cada um;
(ii) Adquirir capacidade no manuseamento e correta utilização da legislação relevante na disciplina;
(iii) Desenvolver capacidades para fundamentar solu ções e juízos emitidos na análise dos aspetos legai s
relevantes na área de atuação do criminólogo;
(iv) Aperfeiçoar competências de comunicação oral e  escrita.
(v)Mostrar autonomia e conduta responsável na práti ca da profissão

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
(i) To have knowledge and ability to understand the  purpose of criminal proceedings, distinguishing be tween its
different phases, the various procedural subjects a nd roles of each;
(ii) To apply the acquired knowledge and ability to  handling and proper use of relevant discipline;
(iii) To develop skills to support solutions and op inions expressed in the analysis of relevant legal aspects in the
area of activity of the criminologist;
(iv) To improve oral and written communication skil ls.
(v) To show autonomy and responsible conduct in the  practice

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução.1.1. A função e finalidades do Direit o Processual Penal.1.2. A aplicação do Direito Proc essual
Penal.1.2.1. Fontes do Direito Processual Penal. 1. 2.2. A aplicação do Direito: Integração.
2. Os sujeitos processuais. 2.1. Sujeitos processua is e participantes processuais – critério de distin ção. 2.2. O
tribunal e o juiz: tribunal singular, coletivo e jú ri; imparcialidade: impedimentos: recusas e escusas . 2.3.O
Ministério Publico. 2.4. Arguido e defensor. 2.5. A ssistente- ofendido e vítima. 2.6. Outros interveni entes.
3. Tramitação. 3.1. A fase de inquérito. 3.2. A fas e de instrução.
4. Meios processuais. 4.1. Os meios de provas. 4.2.  Meios de obtenção de prova. 4.3. As medidas de coa ção. 5.
Fase de julgamento. 5.1. O processo comum. 5.2. For mas especiais de processo: sumário, abreviado e
sumaríssimo. 5.3. A audiência de julgamento – princ ípios e elementos fundamentais.

9.4.5. Syllabus:
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1. Introduction. 1.1. The function and purposes of criminal procedural law. 1.2. The application of cr iminal
procedural law. 1.2.1. Sources of Criminal Procedur al Law. 1.2.1. Law enforcement: integration
2. The procedural subjects. 2.1. Procedural subject s and procedural participants - distinction criteri a. 2.2. the court
and the judge: single, collective and jury court; i mpartiality: impediments: refusals and excuses. 2.3 . The
Prosecutor. 2.4. Defendant and defender. 2.5. Offen ded Assistant and Victim. 2.6. Other actors.
3. Procedure. 3.1. The investigation phase. 3.2. Th e instruction phase.
4. Procedural means. 4.1. The means of evidence. 4. 2. Means of obtaining evidence, 4.3. The measures o f
constraint.
5. Trial Phase. 5.1. The common procedure. 5.2. Spe cial forms of process: summary, abbreviated and ver y brief. 5.3.
The trial hearing - principles and fundamental elem ents

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos prog ramáticos com os objetivos de aprendizagem da unida de
curricular

Os conteúdos programáticos privilegiam o aprofundam ento de matérias teóricas específicas na área do Di reito
Processual Penal, permitindo, deste modo atingir os  objetivos da unidade curricular, mais especificame nte:
integrar conhecimentos, competências e capacidades para uma atuação técnica; demonstrar conhecimentos e
competências para executar tarefas na vida real;
Revelar capacidade de comunicação oral e escrita; M ostrar autonomia e conduta responsável na prática d a
profissão

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with  the curricular unit's learning objectives.
Syllabus contents focus on specific theoretical iss ues in the area of Criminal Law and Procedure Iasse ssment in
forensic context, thus enabling the fulfillment of the course objectives, specifically: to integrate k nowledge, skills
and abilities so as to have a technical; to demonst rate knowledge and skills in performing tasks on da ily basis;
To demonstrate oral and written communication skill s of expert assessment contents; to show autonomy a nd
responsible conduct on duty.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino incluirá exposição teórica da matéria e da legislação correspondente bem como debates
temáticos e reflexões críticas. A avaliação será co ntínua, baseando-se na realização de duas provas es critas de
avaliação (30% e 60%, respetivamente), assim como n a execução de tarefas teórico-práticas em sala de a ula, e na
pontualidade e a participação ativa do aluno nas au las (10%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation ):
Teaching methodology will include theoretical lectu ring and legislation, as well as thematic debating and critical
reflection. Assessment will be continuous and based  on two written tests (30% and 60%, respectively), as well as
the execution of theoretical and practical tasks in  the classroom, and students’ punctuality and activ e participation
of students in class (10%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias d e ensino com os objetivos de aprendizagem da unidad e
curricular.

Exposição teórica de conteúdos da matéria; Exercíci os práticos com o objetivo de demonstrar conhecimen tos e
competências para executar tarefas no âmbito da pro fissão relacionadas com o Direito Processual Penal;  Dominar
a principal legislação nesta área.
Revelar capacidade de comunicação oral e escrita do s conteúdos da matéria; Mostrar autonomia e conduta
responsável na prática da profissão.
Resolução de casos práticos

9.4.8. Demonstration of the coherence between the t eaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical exposition of contents; Practical exerc ises with the aim of demonstrating knowledge and sk ills in
performing tasks related with Criminal Law and Proc edure; Master main legislation on this area. To dem onstrate
oral and written communication skills of expert ass essment contents; to show autonomy and responsible conduct
in practice

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigató ria:
Carvalho, P. M. (2013). Manual Prático de Processo Penal, 7.ª Edição. Coimbra: Almedina.
Códigos de Direito Penal e de Processo Penal (2019) . Coimbra: Almedina.
Jesus, F. M. (2011). Os Meios de Obtenção da Prova em Processo Penal, 2.ª Edição, Coimbra: Almedina
Rodrigues, A. M. (1988). O inquérito no novo Código  de Processo Penal, Jornadas de Direito Processual Penal, O
novo Código de Processo Penal. Coimbra.
Santos, M. S. S. (2010). Noções de Processo Penal. Lisboa: Rei dos Livros.
Silva, G. M. (1988). Constituição Portuguesa Anotad a, Jorge Miranda/Rui Jorge de Figueiredo Dias, Sobr e os
sujeitos processuais no novo Código de Processo Pen al, Jornadas de Direito Processual Penal, Coimbra.
Silva, G. M. (2008). Curso de Processo Penal, Vol. I a III. Lisboa.
Silva, G. M. (2017). Direito Processual Penal Portu guês, 2.ª Edição. Lisboa: Universidade Católica Por tuguesa.

9.5. Fichas curriculares de docente
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Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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