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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-criminais 

 
Unidade curricular 
Criminologia I 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
João Curado Neves – 1 hora semanal 
Carlota Júlia Seabra Pizarro de Almeida – 1 hora semanal 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
A unidade curricular é lecionada pelos docentes responsáveis 
 
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 

 1. Estudos sobre a criminalidade; 1.1 História dos estudos sobre a criminalidade em Portugal. 2. Introdução aos 
paradigmas criminológicos. 3. Violência conjugal: uma abordagem criminológica; 3.1 A vítima; 3.2 O agressor; 3.3 As 
respostas sociais. 

 

 
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 exatamente 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, que estimula a abordagem criminológica dos fenómenos criminais 
selecionados para estudo e uma perspetiva crítica dos mesmos.  

 

 
Bibliografia principal 
AA.VV. Modelos europeus de enfrentamento à violência de género (coord. Thiago Avila,  ed. ESMPU (2014); Violência, 
agressão e vitimação : práticas para a intervenção (coordenação Ana Sani, e Sónia Caridade) Almedina, Coimbra 
(2013); AGRA, Cândido (org), A Criminologia: um arquipélago interdisciplinar, org. Cândido Agra, ed. U.Porto (2012); 
Violência e género : inquérito nacional sobre a violência exercida contra mulheres e homens, (coord.) Manuel Lisboa.. (et 
al), CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Lisboa  (2009); Relatório Pandora sobre violência 
doméstica no centro da Europa = Pandora report on domestic violence in Central Europe, APAV (2006); Manual de 
Victimologia (coord.) BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT SUMALLA, ed. Tirant lo Blanc (2006); Violência contra as 
mulheres  (Nelson Lourenço, Manuel Lisboa, Elza Pais) Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 
Lisboa (1997). 
ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie, 4ªed., ed. Beck (2010); BELEZA, Teresa Pizarro: Direito das mulheres e da 
igualdade social, Almedina (2010); CUSSON, Maurice: Criminologia, 2ª ed. Casa das Letras, Lisboa (2007); FERREIRA, 
Maria Elisabete: Da intervenção do Estado na questão da violência conjugal em Portugal , Coimbra,  Almedina (2005); 
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 
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Criminologia, 4ª ed., ed. Tirant lo Blanc (2008;); LARRAURI, Elena, Mujeres y sistema penal: violência doméstica, ed. 
BdeF (2008); MEDINA, Juan J.: Violencia contra la mujer en la pareja : investigación comparada y situación en España , 
prólogo de Francisco Muñoz Conde, Valencia, Tirant lo blanch (2002); PAIS, Elza: Homicídio conjugal em Portugal : 
rupturas violentas da conjugalidade 2ª ed. revista e aumentada,  Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa (2010).  
 
 

 

Curricular unit sheet  
 

Course Mestrado em Ciências Jurídico-criminais 
 

Curricular unit 
Criminologia I 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
João Curado Neves – 1 hour per week 
Carlota Júlia Seabra Pizarro de Almeida - 1 hour per week 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
The course is taught only by responsible academic staff 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
 To give students knowledge and skills on issues of Criminology, particularly in program themes 
 
Syllabus 
1. Studies on crime; 1.1 History of studies on crime in Portugal; 2. Introduction to criminological paradigms; 3. Marital 
violence: a criminological approach; 3.1 The victim; 3.2 The offender; 3.3 The social responses. 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The contents are investigated, exposed and debated in full in order to enable students to increase knowledge and 
targeted skills 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Since this is a discipline of the 2nd cycle, which is frequented generally for 20 to 25 students, is decided to follow the 
seminar model. Each student investigates and exposes a theme, followed by a critical comment and a general debate. 
The evaluation rests on the written work presented by the student as a result of their exposure and oral interventions 
throughout the semester. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 The knowledge and skills of the students are increased by the adopted method, which stimulates the criminological 
approach and a critical perspective of criminal phenomena selected for study. 
 
Main Bibliography 
 AA.VV. Modelos europeus de enfrentamento à violência de género (coord. Thiago Avila),  ed. ESMPU (2014); Violência, 
agressão e vitimação : práticas para a intervenção (coordenação Ana Sani, e Sónia Caridade) Almedina, Coimbra 
(2013); AGRA, Cândido (org), A Criminologia: um arquipélago interdisciplinar, org. Cândido Agra, ed. U.Porto (2012); 
Violência e género : inquérito nacional sobre a violência exercida contra mulheres e homens, (coord.) Manuel Lisboa.. (et 
al), CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Lisboa  (2009); Relatório Pandora sobre violência 
doméstica no centro da Europa = Pandora report on domestic violence in Central Europe, APAV (2006); Manual de 
Victimologia (coord.) BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT SUMALLA, ed. Tirant lo Blanc (2006); Violência contra as 
mulheres  (Nelson Lourenço, Manuel Lisboa, Elza Pais) Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 
Lisboa (1997) 
ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie, 4ªed., ed. Beck (2010); BELEZA, Teresa Pizarro: Direito das mulheres e da 
igualdade social, Almedina (2010); CUSSON, Maurice: Criminologia, 2ª ed. Casa das Letras, Lisboa (2007); FERREIRA, 
Maria Elisabete: Da intervenção do Estado na questão da violência conjugal em Portugal , Coimbra,  Almedina (2005); 
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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;); LARRAURI, Elena, Mujeres y sistema penal: violência doméstica, ed. 
BdeF (2008); MEDINA, Juan J.: Violencia contra la mujer en la pareja : investigación comparada y situación en España , 
prólogo de Francisco Muñoz Conde, Valencia, Tirant lo blanch (2002); PAIS, Elza: Homicídio conjugal em Portugal : 
rupturas violentas da conjugalidade 2ª ed. revista e aumentada, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa (2010). 
 
 

 

Ficha de unidade curricular  
 

Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-criminais 
 

Unidade curricular 
Criminologia II 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Augusto Silva Dias – 1 hora semanal 
João Curado Neves – 1 hora semanal 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
A unidade curricular é lecionada pelos docentes responsáveis 
 
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 

As respostas jurídico-institucionais: instâncias de controlo; reações formais e de diversão; tendências 
jurisprudenciais. A eficácia das respostas jurídicas. Tendências recentes da política criminal em matéria de violência 
conjugal. 

 

 
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 exatamente 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, que estimula a abordagem criminológica dos fenómenos criminais 
selecionados para estudo e uma perspetiva crítica dos mesmos.  

 

 
Bibliografia principal 
 

 AA.VV. Modelos europeus de enfrentamento à violência de género (coord. Thiago Avila,  ed. ESMPU (2014); Violência, 

agressão e vitimação : práticas para a intervenção (coordenação Ana Sani, e Sónia Caridade) Almedina, Coimbra 

(2013); AGRA, Cândido (org), A Criminologia: um arquipélago interdisciplinar, org. Cândido Agra, ed. U.Porto (2012); 

Violência e género : inquérito nacional sobre a violência exercida contra mulheres e homens, (coord.) Manuel Lisboa.. 
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(et al), CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Lisboa  (2009); Relatório Pandora sobre violência 

doméstica no centro da Europa = Pandora report on domestic violence in Central Europe, APAV (2006); Manual de 

Victimologia (coord.) BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT SUMALLA, ed. Tirant lo Blanc (2006); Violência contra as 

mulheres  (Nelson Lourenço, Manuel Lisboa, Elza Pais) Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 

Lisboa (1997) 

ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie, 4ªed., ed. Beck (2010); BELEZA, Teresa Pizarro: Direito das muulheres e da 
igualdade social, Almedina (2010); CUSSON, Maurice: Criminologia, 2ª ed. Casa das Letras, Lisboa (2007); 
FERREIRA, Maria Elisabete: Da intervenção do Estado na questão da violência conjugal em Portugal, Coimbra, 
Almedina (2005); 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;); LARRAURI, Elena, Mujeres y sistema penal: 
violência doméstica, ed. BdeF (2008); MEDINA, Juan J.: Violencia contra la mujer en la pareja : investigación 
comparada y situación en España, prólogo de Francisco Muñoz Conde, Valencia, Tirant lo blanch (2002); PAIS, Elza: 
Homicídio conjugal em Portugal : rupturas violentas da conjugalidade 2ª ed. revista e aumentada,  Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda, Lisboa (2010).  
 

 

 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course Mestrado em Ciências Jurídico-criminais 

 
Curricular unit 
Criminologia II 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Augusto Silva Dias – 1 hour per week 
João Curado Neves – 1 hour per week 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
The course is taught only by responsible academic staff 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
 To give students knowledge and skills on issues of Criminology, particularly in program themes 
 
Syllabus 
The legal and institutional responses. Jurisprudential trends. The effectiveness of legal responses. Recent trends in 
criminal policy on conjugal violence. 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The contents are investigated, exposed and debated in full in order to enable students to increase knowledge and 
targeted skills 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Since this is a discipline of the 2nd cycle, which is frequented generally for 20 to 25 students, is decided to follow the 
seminar model. Each student investigates and exposes a theme, followed by a critical comment and a general debate. 
The evaluation rests on the written work presented by the student as a result of their exposure and oral interventions 
throughout the semester. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 The knowledge and skills of the students are increased by the adopted method, which stimulates the criminological 
approach and a critical perspective of criminal phenomena selected for study. 
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Main Bibliography 
 AA.VV. Modelos europeus de enfrentamento à violência de género (coord. Thiago Avila,  ed. ESMPU (2014); Violência, 
agressão e vitimação : práticas para a intervenção (coordenação Ana Sani, e Sónia Caridade) Almedina, Coimbra 
(2013); AGRA, Cândido (org), A Criminologia: um arquipélago interdisciplinar, org. Cândido Agra, ed. U.Porto (2012); 
Violência e género : inquérito nacional sobre a violência exercida contra mulheres e homens, (coord.) Manuel Lisboa.. (et 
al), CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Lisboa  (2009); Relatório Pandora sobre violência 
doméstica no centro da Europa = Pandora report on domestic violence in Central Europe, APAV (2006); Manual de 
Victimologia (coord.) BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT SUMALLA, ed. Tirant lo Blanc (2006);  Violência contra as 
mulheres  (Nelson Lourenço, Manuel Lisboa, Elza Pais) Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 
Lisboa (1997) 
ALBRECHT, Peter-Alexis, Kriminologie, 4ªed., ed. Beck (2010); BELEZA, Teresa Pizarro: Direito das muulheres e da 
igualdade social, Almedina (2010); CUSSON, Maurice: Criminologia, 2ª ed. Casa das Letras, Lisboa (2007); FERREIRA, 
Maria Elisabete: Da intervenção do Estado na questão da violência conjugal em Portugal , Coimbra,  Almedina (2005); 
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); LARRAURI, Elena, Mujeres y sistema penal: violência doméstica, ed. 
BdeF (2008); MEDINA, Juan J.: Violencia contra la mujer en la pareja : investigación comparada y situación en España, 
prólogo de Francisco Muñoz Conde, Valencia, Tirant lo blanch (2002); PAIS, Elza: Homicídio conjugal em Portugal : 
rupturas violentas da conjugalidade 2ª ed. revista e aumentada,  Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa (2010).  
 
 
 
 


