


UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA 

A Universidade Fernando Pessoa (UFP), instituída pela Fundação Ensino e Cultura “Fernando Pessoa” (FFP)e reconhecida de 
interesse público pelo Decreto-Lei nº 107/96, de 31 de Julho, é o resultado dum projecto inovador de ensino superior, iniciado nos 
anos de 1980, através do Instituto Superior de Ciências da Informação e da Empresa, e do Instituto Erasmus de Ensino Superior, 
que lhe serviram de base estruturante e cuja antiguidade de graus e diplomas herdou, nos termos do Artigo 7º daquele decreto.

Com o lema Nova et Nove (inovar no conhecimento e nos métodos de ensinar), a UFP tem como objectivos o ensino, a investi-
gação, a extensão comunitária e a prestação de serviços nos domínios da formação oferecida pelas suas três Faculdades: Ciên-
cias Humanas e Sociais, Ciência e Tecnologia e Ciências da Saúde. Com a entrada em funcionamento do seu Hospital-Escola, em 
2012, a UFP assume-se também como uma entidade prestadora de cuidados de saúde gerais e especializados.

O corpo docente, em tempo integral e com vínculo permanente à universidade, é constituído por duas centenas e meia de 
professores, dos quais mais de 75% são titulares do grau de doutor. Nas áreas da ciência e tecnologia e das ciências da saúde, 
integram também o corpo docente, em regime de prestação de serviços, profissionais altamente qualificados e diferenciados.

A investigação, com financiamento próprio pela FFP ou financiada pela Fundação de Ciência e Tecnologia ou por programas 
específicos da União Europeia, realiza-se em centros multidisciplinares, a saber: o CIAGEB – Centro de Investigação em 
Alterações Globais, Energia, Ambiente e Bioengenharia; o CEBIMED – Centro de Estudos em Biomedicina; o CECLIN – Centro 
de Estudos Clínicos; o CECLICO - Centro de Estudos Culturais, da Linguagem e do Comportamento; e o CENEE – Centro de 
Estudos em Neurociências e Educação Especial. Os centros de investigação organizam-se internamente em núcleos, grupos 
ou laboratórios, para a definição de programas e linhas de pesquisa. O GADI- Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento da 
Investigação fornece o suporte informativo e administrativo aos investigadores. 

Além dos projectos de pesquisa que desenvolvem nos centros próprios da UFP, vários professores-investigadores da universi-
dade participam em redes de trabalho estabelecidas com diversas unidades de investigação integradas, ou não, em universi-
dades públicas, designadamente, as de Coimbra, do Porto, de Lisboa, do Minho e de Aveiro.



EXTRACTOS  DO  RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO INTERNACIONAL FEITA À UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA  
PELA EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION:

A – Em 2006/2007
- A Universidade Fernando Pessoa é, claramente, uma das mais importantes universidades privadas em Portugal.
- O corpo docente da UFP possui melhor qualificação académica do que qualquer uma das outras instituições de ensino 

superior privado e de algumas universidades do sector público. 
- A qualidade global dos edifícios e equipamentos observados pela Comissão de Avaliação vai de bom a excelente, e estão 

em curso projectos e actividades de que resultará uma ainda maior expansão académica e física.
- Fica claro que a UFP é dirigida e constituída por pessoas dinâmicas e competentes que ambicionam desenvolvê-la ainda 

mais como uma valiosa componente do sistema português de ensino superior.
- Por isso, reconhece-se que a instituição é inteiramente merecedora da marca (appellation) ‘UNIVERSIDADE’. 
 
B – Em 2009/2010
O relatório da avaliação internacional (follow up) feita à UFP, em Novembro de 2009, por uma equipa da Associação Europeia 
de Universidades, confirma a apreciação do relatório anterior relativamente ao projecto académico, que tem vindo a consoli-
dar-se, e à universidade, que continua a afirmar-se, cada vez mais, no plano nacional como uma instituição diferenciada no 
campo do ensino superior privado.

N.B. - Na UFP a rácio é de 1 professor doutorado por cada 24 alunos, quando o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior (RJIES) exige 1/30.



MESTRADO EM CRIMINOLOGIA 
2º Ciclo | 4 Semestres | 120 ECTS 

APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS

Infelizmente, vivemos um tempo social demasiado marcado 
pelo fenómeno de uma criminalidade global, cada vez mais 
diversa e sofisticada, cujas causas necessitamos de estudar 
aprofundadamente e cujas consequências é imperioso ana-
lisar cientificamente, para encontrar os aspectos que melhor 
defendam dela a sociedade.

Encontrar essas respostas exige conhecimentos aprofunda-
dos que sustentem competências adequadas para lidar com 
a complexidade do crime, para ajudar a preveni-lo e para a 
reabilitação do criminoso.

O Mestrado em Criminologia permite estudar as mais impor-
tantes vertentes da criminalidade contemporânea, desde a 
económica, a cibernética, a ambiental até à criminalidade com 
motivações étnicas e de género, ao mesmo tempo que conduz 
a uma reflexão actual sobre os sistemas de reacção ao crime e 
sobre os mecanismos de prevenção e de reinserção social.

A diversificação dos conteúdos e das competências deles 
resultantes, a par de matérias com sentido mais prático e vo-
cacionadas para o trabalho no terreno tornam o Mestrado em 
Criminologia da UFP distintivo no plano nacional e comparável 
aos melhores no domínio internacional.

PLANO DE ESTUDOS  
Despacho n.º 14419/2011, publicado no DR 2.ª Série n.º 204, de 24 de Outubro

1º SEMESTRE . Unidades curriculares (ECTS)
Questões aprofundadas em Direito Penal e Processual 
Penal (5 ECTS)
Justiça, Ética e Direitos Fundamentais (4 ECTS)
Perfis Criminais (6 ECTS)
Organização Judiciária, Organização Policial e Modelos de 
Intervenção (5 ECTS)
Cultura e Criminologia Comparada (4 ECTS)
Prognóstico da Criminalidade:  
Factores de Risco e Protecção (6 ECTS)
2º SEMESTRE . Unidades curriculares (ECTS)
Fontes de Informação em Criminalidade (5 ECTS)
Criminalística e Investigação Criminal (10 ECTS)
Criminalidade e Desenvolvimento (5 ECTS)
Criminologia Biosocial e Questões de Género (4 ECTS)
Criminalidade Ambiental (3 ECTS)
Criminalidade Cibernética (3 ECTS)
3º SEMESTRE . Unidades curriculares (ECTS)
Criminalidade Transnacional (3 ECTS)
Reacção Social e Institucional ao Crime (4 ECTS)
Criminalidade e Segurança Comunitária (3 ECTS)
Reinserção Social: Programas de Intervenção e Penas 
Alternativas (4 ECTS)
Educação para a Liberdade e Prevenção da Reincidência 
(4 ECTS)
Metodologia de Dissertação de Mestrado (12 ECTS)
4º SEMESTRE . Unidades curriculares (ECTS)
Dissertação (30 ECTS)



CONDIÇÕES DE ACESSO 

De acordo com o número 1 do Artigo 17.º do Decreto-Lei  
n.º 74/2006 de 24 de Março, podem candidatar-se ao ciclo 
de estudos conducente ao grau de mestre:

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos 
organizado de acordo com os princípios do Processo de 
Bolonha por um Estado aderente a este Processo;

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do 
grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior onde 
pretendem ser admitidos;

d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profis-
sional, que seja reconhecido como atestando capacidade 
para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científi-
co estatutariamente competente do estabelecimento de 
ensino superior onde pretendem ser admitidos.

Observação: Conforme previsto no número 3 do Artigo 
17º do Decreto-Lei supracitado “O reconhecimento a que se 
referem as alíneas b) a d) do n.º 1 tem como efeito apenas o 
acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre e 
não confere ao seu titular a equivalência ao grau de licen-
ciado ou o reconhecimento desse grau”.

CANDIDATURAS

As candidaturas para o 2º Ciclo (Mestrado) em Criminologia 
estão abertas e poderão ser apresentadas até 06 de Janeiro 
de 2012. 
 
TAXAS (2011-12) 1

1º ANO (60 ECTS)

Candidatura: 100€

Matrícula: 250€ 2

Pronto Pagamento: 2.750€ 
Pagamento semestral: 2 prestações de 1.400€ 3

Prestações: 10 prestações de 295€ 4

2º ANO (60 ECTS)

Matrícula: 350€ 2

Pronto Pagamento: 2.750€
Pagamento semestral: 2 prestações de 1.400€ 3

Prestações: 10 prestações de 295€ 4

1 A apresentação desta informação não dispensa a consulta do preçário e 
respectivas condições de pagamento.

2 Inclui: Seguro de estudante; acesso gratuito ao sistema UFP de Internet e 
caixa de correio electrónico.

3 1.ª Prestação: até 13 de Setembro; 2.ª Prestação: até 8 de Fevereiro. 
4 1.ª Prestação: até 13 de Setembro; Restantes 9 prestações: até ao dia 8 dos 

meses seguintes.

http://www.ufp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=296:pos-graduacoes-e-2o-ciclomestrado-taxas-escolares&catid=50:pos-graduacoes&Itemid=238
http://www.ufp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=296:pos-graduacoes-e-2o-ciclomestrado-taxas-escolares&catid=50:pos-graduacoes&Itemid=238


INFORMAÇÕES:
Universidade Fernando Pessoa | Gabinete de Ingresso
Praça 9 de Abril, 349 | 4249-00 Porto – Portugal
Telf. 22 507 13 00 | Fax: 22 550 82 69
e-mail: ingresso@ufp.edu.pt


