Unidade Curricular/Curricular Unit

ECTS

Introdução à Psicologia Forense e Criminal/Introduction to Forensic and
Criminal Psychology

3

Objectivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular unit and
competencies to be developed
PT
1. Promover a capacidade de reflexão crítica sobre as problemáticas da psicologia forense e criminal
2. Adquirir a capacidade de identificar os principais aspectos psicológicos da criminologia e relacionar
com suas implicações forenses
3. Conhecimento e treino da entrevista clinico-forense
4. Desenvolver competências de compreensão psicológica de casos forenses.
EN
1. To promote the capacity for critical reflection on the problems of forensic psychology
2. To acquire the capacity to identify the main psychological features of criminology and relate them to
their forensic implications
3. Knowledge and training of the clinical-forensic interview
4. Develop skills for psychological understanding of forensic cases

Conteúdos programáticos / Syllabus
PT
A- Introdução à Psicologia Forense e Criminal. Lugar da Psicologia no âmbito da Justiça. Actividade
pericial forense
B- Delimitação do âmbito da psicologia forense. Os diferentes tipos de perícias:
1. No âmbito penal – Imputabilidade/Inimputabilidade, Perigosidade, Privilégio por estado de emoção
violenta
2. No âmbito civil – Interdição e inabilitação, internamento compulsivo
3. No âmbito do trabalho – avaliação do dano psíquico
4. No âmbito da Família e Menores – capacidade parental. Delinquência juvenil ligadas a Perturbação
mental
Psicologia do testemunho
Treino de apresentação e depoimento pericial em Tribunal
C- Criminologia Clínica
1.Passagem ao ato criminal - sua dinâmica e significado
2. Crimes, criminosos e criminogénese: tipologias
3.Teorias psicológicas em criminologia
4.Psicopatologia criminal

5.Responsabilidade penal e respostas sociais
6.Vitimologia
7.Delinquência Juvenil
8.Tratamento no Contexto Prisional
9.Intervenções no âmbito dos comportamentos aditivos
10.Psicoterapia no âmbito criminal
EN
A- Introduction to Forensic and Criminal Psychology. Place of Psychology in the scope
of Justice. Forensic expert activity
B- Delimitation of the scope of forensic psychology. The different types of skills:
1. In the criminal sphere - Imputability / Imputability, Danger, Privilege by state of violent emotion
2. In the civil sphere - Interdiction and disqualification, compulsory hospitalization
3. In the scope of work - assessment of psychic damage
4. Within the Family and Minors - parental capacity. Juvenile Delinquency Linked to Mental Disorder
Psychology of Witness
Presentation training and expert testimony in court
C- Clinical Criminology
1.Passage to the criminal act - its dynamics and meaning
2. Psychological Theories in Criminology
3.Physical Pathology
4.Vithymology
5. Juvenile Delinquency
6. Prison Treatment
7.Interventions in the context of additive behaviors
8.Psychotherapy in the criminal field

