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MESTRADO - 2º CICLO

CRIMINOLOGIA



A Criminologia é hoje incontestavelmente uma das profissões que 

desperta mais interesse entre os estudantes universitários, pelo seu 

grande futuro, dada a sua multidisciplinaridade, versatilidade e do seu 

reconhecimento já recomendado oficialmente. Por isso, o Instituto 

Universitário da Maia oferece o 2º ciclo de estudos em Criminologia, 

estruturado em 90 ECTS e que engloba um Tronco Comum e dois Ra-

mos: a) Sistema de Justiça Penal; e b) Polícia, Prevenção e Segurança, 

que podem ser cursados separadamente ou em simultâneo e obter 

assim dois mestrados ou um mestrado e mais uma posgraduação.

Os mestrados em Criminologia visam dar continuidade à formação do 

1º Ciclo em Criminologia aprofundando-a, desenvolvendo-a e robus-

tecendo-a, com uma formação avançada que acentue as desejadas e 

reforçadas competências criminológicas na formação de profissionais 

capazes de lidar com uma realidade complexa, que exige uma capa-

cidade de análise e de investigação coerente com as necessidades 

atuais, e assim facilitar a plena integração profissional no mercado 

de trabalho, no âmbito da especialidade, mas também essa mesma 

integração no plano académico e da investigação científica.

Por outro lado, os mestrados, proporcionam aos detentores de outras 

licenciaturas o contacto a nível avançado com a Criminologia, designa-

damente com as respetivas matérias, designadamente das questões 

metodológicas e de investigação próprias dos âmbitos do sistema de 

Justiça Penal, e da Polícia, Prevenção e Segurança.

Os programas visam, com efeito, aprofundar, no quadro dos conteú-

dos teóricos das matérias da Criminologia e da Justiça Penal, por 

um lado, ou da Criminologia e Polícia, Prevenção e Segurança, por 

outro, para contribuir completar a formação académica e profissional 

dos destinatários e um melhor conhecimento daquelas duas áreas e 

respetiva interseção; mas, também analisar a metodologia de investi-

gação científica em geral e específica em criminologia, assim como os 

conteúdos procedentes de outras disciplinas que permitem o acesso 

à formação aprofundada em Criminologia. É assim, que as diferentes 

unidades curriculares são lecionadas por doutorados e especialistas 

na matéria, o que proporciona os conhecimentos essenciais, mas tam-

bém os avançados, sobre diferentes temas que compõem a formação 

investigacional e profissional do criminólogo.

Apostou-se por um ensino com conteúdos altamente consistentes e 

atualizados, estreitamente ligados com as diferentes profissões pró-

prias da área criminológica, personalizado, com uma estreita relação 

entre docentes e estudantes, e uma metodologia altamente interativa, 

participativa e prática.
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Internacionalização

Os estudantes podem candidatar-se a períodos de mobilidade para es-

tudos em cerca de 150 instituições de mais 30 países e ainda realizar 

estágios internacionais com possibilidades de apoio financeiro.

Saídas Profissionais

O Mestrado em Criminologia, em ambos os Ramos, proporciona as saídas 

profissionais paras as quais estão especialmente vocacionados e pre-

parados os seus mestres: inserção e funcionamento eficaz, em diversos 

contextos laborais, desde a investigação científica e aca- démica (reali-

zando, p.ex., estudos e projetos de investigação sobre factos, fatores e 

comportamentos delituais, nomeadamente sobre os seus autores, os seus 

métodos e o seu contexto), atividades de con- sultoria e peritagem, até aos 

mais especializados e profissionalizados, designadamente os relacionados 

com a intervenção profissional no fenómeno da segurança e do crime.

Preparam estes Mestrados para a intervenção a todos os níveis, no domí-

nio do Sistema de Justiça Penal, e da Polícia, Prevenção e Se- gurança, 

nos diversos momentos de intervenção e áreas científicas. Mas reforçam 

ainda o acesso aos serviços prisionais, instituições de reinserção social, 

instituições que trabalham com menores em risco ou no apoio a vítimas; 

acesso às corporações policiais (PSP, GNR, PJ), serviços de estrangeiros 

e fronteiras (SEF), serviços secretos, serviços de inspeção das atividades 

económicas, segurança privada, etc

Aspetos Diferenciadores

Os Mestrados em Criminologia do ISMAI funcionam em estreita arti- 

culação com a Unidade de Investigação em Criminologia e Ciências do 

Comportamento (UICCC) que desenvolve projetos de investigação e de 

serviço à comunidade na área das ciências criminológicas e o Laboratório 

de Ciências Forenses e Criminologia (LCFC) que promove uma compo-

nente prática laboratorial na área das Ciências Forenses e da Crimina-

lística. Também colaboram com universidades, institutos e programas 

criminológicos europeus e americanos de prestígio.

São ainda organizadas um conjunto de iniciativas extracurriculares que 

contribuem para a transferência dos saberes teóricos para a prática, 

como visitas de estudo, tertúlias criminológicas, convite de profissionais 

de prestígio, estágios de observação de curta duração, facebook dos 

mestrados, dia dos mestrados, etc,.

Os docentes destes Mestrados integram Unidades de Investigação, clas-

sificadas com “Good“ Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos 

Humanos (DH-CII), e “Very Good“ Centro Interdisciplinar de Ciências 

Sociais (CICS.NOVA), através da avaliação internacional no âmbito da FCT.



1.º ANO

1.º SEMESTRE • 30 ECTS
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Desvio, Crime, Controlo e Mudança Social

Epistemologia e Metodologia da Investigação

Método e Técnicas de Investigação Criminológica

Vitimologia

Política Criminal e Segurança

Sistema de Justiça Penal I

 
2.º SEMESTRE • 30 ECTS

2,5

3

9

2,5

10

3

Direitos Fundamentais

Tópicos Avançados de Ética e Deontologia

Tópicos de Estudos Avançados em Criminologia

Justiça Restaurativa e Mediação Penal

Sistema de Justiça Penal II

Orientação da Dissertação

2.º ANO

3.º SEMESTRE • 30 ECTS

30 Dissertação

RAMO JUSTIÇA PENAL

Plano de Estudos
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Desvio, Crime, Controlo e Mudança Social

Epistemologia e Metodologia da Investigação

Método e Técnicas de Investigação Criminológica

Vitimologia

Política Criminal e Segurança

Tópicos Avançados de Polícia, Prevenção e Segurança I

 
2.º SEMESTRE • 30 ECTS
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Direitos Fundamentais

Tópicos Avançados de Ética e Deontologia

Tópicos de Estudos Avançados em Criminologia

Tópicos Avançados de Polícia, Prevenção e Segurança II

Orientação da Dissertação

2.º ANO

3.º SEMESTRE • 30 ECTS

30 Dissertação

RAMO POLÍCIA, PREVENÇÃO E SEGURANÇA

Plano de Estudos
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