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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-criminais 

 
Unidade curricular 

Criminologia 1 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Prof. Doutor Augusto Manuel Gomes da Silva Dias - 2 h por semana 

 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Prof. Doutor João Curado Neves – 2 horas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Transmitir aos alunos do 2º ciclo conhecimentos e aptidões sobre temas da Criminologia, em especial nos 
temas do programa. 
 
Conteúdos programáticos 

Estudos sobre a criminalidade – 1. História dos estudos sobre a criminalidade em Portugal; 2. Crimes contra 
menores: introdução aos problemas e às metodologias de estudo; 3. Os menores vítimas de violência e de 
maus tratos físicos e psíquicos; 4. Os menores vítimas de crimes sexuais: pedofilia, prostituição e 
pornografia com menores. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos são investigados, expostos e debatidos na íntegra possibilitando aos alunos o 
aprofundamento dos conhecimentos e das aptidões visados. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Tratando-se de uma disciplina do 2º ciclo, mais exactamente, do mestrado em ciências jurídico-criminais, 
que é frequentada em regra por 20 a 25 alunos, opta-se por seguir o modelo de seminário. Cada aluno 
investiga e expõe um tema, seguido de um comentário critico, a cargo do docente, e de um debate 
generalizado. A avaliação estriba-se no trabalho escrito apresentado pelo aluno na sequência da sua 
exposição e nas intervenções orais de cada aluno ao longo do semestre. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

Os conhecimentos e aptidões que os alunos aprofundam sobre os conteúdos programáticos mencionados 
devem-se em grande medida ao método seguido 
 
Bibliografia principal 

ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie, 4ªed., ed. Beck, 2010; ARAÚJO, António, Crimes sexuais contra menores – 

entre o Direito Penal e a Constituição, Coimbra Editora, 2005; FERREIRA LEITE, Inês, Repercussões das novas 

formas de criminalidade na teoria geral da infracção, ed. Almedina, 2004; FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, 

Criminologia, Coimbra editora, 1984; FORTI, Gabrio, L’Immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo 

penale, ed. Raffaello Cortina, 2000; GARCIA-PABLOS, António, Tratado de Criminologia, 4ª ed., ed. Tirant lo 

Blanc, 2008; Relatório anual de Avaliação da Actividade das CPCJ no ano de 2013. 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-criminais 

 
Unidade curricular 

Criminologia 2 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Prof. Doutor Augusto Manuel Gomes da Silva Dias  -  2 h por semana 

 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Prof. Doutor João Curado Neves – 2 horas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Transmitir aos alunos do 2º ciclo conhecimentos e aptidões sobre temas da Criminologia, em especial nos 
temas do programa. 
 
Conteúdos programáticos 

Estudos sobre a criminalidade – 1. Os menores vítimas de crimes culturalmente motivados; excisão, 
circuncisão, etc.; 2. Crimes contra menores e utilização das novas tecnologias da informação; 3. Análise 
crítica da jurisprudência sobre crimes contra menores; 4. Protecção institucional de menores em risco  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos são investigados, expostos e debatidos na íntegra possibilitando aos alunos o 
aprofundamento dos conhecimentos e das aptidões visados. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Tratando-se de uma disciplina do 2º ciclo, mais exactamente, do mestrado em ciências jurídico-criminais, 
que é frequentada em regra por 20 a 25 alunos, opta-se por seguir o modelo de seminário. Cada aluno 
investiga e expõe um tema, seguido de um comentário critico, a cargo do docente, e de um debate 
generalizado. A avaliação estriba-se no trabalho escrito apresentado pelo aluno na sequência da sua 
exposição e nas intervenções orais de cada aluno ao longo do semestre. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

Os conhecimentos e aptidões que os alunos aprofundam sobre os conteúdos programáticos mencionados 
devem-se em grande medida ao método seguido 
 
Bibliografia principal 

ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie, 4ªed., ed. Beck, 2010; ARAÚJO, António, Crimes sexuais contra menores – 

entre o Direito Penal e a Constituição, Coimbra Editora, 2005; FERREIRA LEITE, Inês, Repercussões das novas 

formas de criminalidade na teoria geral da infracção, ed. Almedina, 2004; FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, 

Criminologia, Coimbra editora, 1984; FORTI, Gabrio, L’Immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo 

penale, ed. Raffaello Cortina, 2000; GARCIA-PABLOS, António, Tratado de Criminologia, 4ª ed., ed. Tirant lo 

Blanc, 2008; Relatório anual de Avaliação da Actividade das CPCJ no ano de 2013. 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


