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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado Científico 

 
Unidade curricular 
Criminologia 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Inês Ferreira Leite (coregência) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Augusto Silva Dias (coregência) 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Dominar as perspetivas criminológicas de análise do Direito, com especial enfoque na Violência de Género 
 
Conteúdos programáticos 
(máximo 1000 caracteres) 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

1. A Criminologia: uma breve apresentação 2. Métodos de análise e estudos sobre a criminalidade 3. Violência de 
género: uma perspectiva criminológica. 3.1. A violência doméstica e maus; 3.2. O homicídio conjugal e o stalking; 
3.3. Os crimes sexuais (e as perspetivas feministas do direito); 4. Violência de género: caracterização de 
compreensão a partir dos seus atores; 4.1. A vítima; 4.2. O agente; 4.3. A sociedade e as instituições judiciais; 4. 
Violência de género e diversidade cultural: quando a violência de género é um crime culturalmente motivado - 
perspectivas feministas e multiculturalistas; ”é o multiculturalismo mau para as mulheres? 5. Legítima defesa da 
mulher maltratada? 6. Violência de género e crimes de ódio 7. Tendências recentes da política criminal em 
matéria de violência de género: a Convenção de Istambul e as novas incriminações do Código Penal  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas são teórico-práticas, gerando em torno de casos reais e análise de jurisprudência, e incluem a colaboração de 
oradores convidados em distintas especialidades. A avaliação é feita através da elaboração de um relatório final, o qual 
será previamente discutido em aula. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
O estudo da criminologia em torno de casos reais e a partir da análise da jurisprudência coloca em perspetiva as 
perspetivas criminológicas, permitindo aplicar as teorias à prática. A presença de oradores convidados com formação 
multidisciplinar reforça a natureza não estritamente penal da abordagem da criminologia à violência de género. 
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