Exm(a)
Comissão de Creditação do Mestrado em Criminologia
22 de Agosto, 2013

???????????, professora convidada do ISMAI, na licenciatura de Criminologia,
candidatou-se ao mestrado de Criminologia do ISMAI, do ano lectivo de 2013-2014, e vem
requerer a creditação total da componente curricular do mesmo Mestrado tendo em conta os
elementos constantes do seu curriculum, fortemente enraizados na área das Ciências Sociais e
Comportamentais,

com

especial

incidência

na

Criminologia

e

Ciências

Forenses,

designadamente os seguintes:


Licenciatura em ????????? pela Faculdade de ???? da Universidade do Porto, em
regime pré-Bolonha (com estágio integrado na área de ????) em 2000;



Pós-graduação em Medicina Legal pelo Instituto Nacional de Medicina Legal do Porto
em 2001;



Mestrado em Psicoterapia Integrativa pela Regent’s College School of Psychotherapy
and Counselling (em 2004), no Reino Unido, em regime pré-Bolonha (com estágio
integrado, na área da reabilitação e reintegração social de doentes psiquiátricos crónicos
com ou sem antecedentes criminais), ao qual foi concedida equiparação pelo Conselho
Cientifico do ISMAI em 2008;



Trabalho como ?????, numa comunidade terapêutica para reabilitação e reintegração
social, de 2004 a 2008. Nessa atividade contactou com as mais diversas patologias e
com comportamentos desviantes, desenvolvendo e aplicando diversos programas de
prevenção da segurança e da reinserção social;



Trabalho em clínica privada como ???????, de 2004 a 2008. Nesse período desenvolveu
métodos de intervenção psicológica individuais e em grupo centrados em
psicopatologias específicas tais como transtornos da personalidade e transtornos da
conduta grave nomeadamente do foro da psicopatia e da anti-socialidade;



Responsável directa pela lecionação, na licenciatura em Criminologia, das unidades
curriculares de ??????. O ensino dessas unidades curriculares exigiram, além do saber
ensinar, o estudo das matérias abrangidas (situadas no cerne da Criminologia) e a
estruturação e preparação dos conteúdos programáticos para lecionação;
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Doutoranda em Investigação Socio-Legal e Criminologia no ??????, tendo concluído o
primeiro ano. O projeto de doutoramento investiga ??????? e abrange o conhecimento e
compreensão do sistema penal português, que constitui o coração curricular do
Mestrado a que concorre;



Investigadora da Unidade de Investigação em Criminologia e Ciências do
Comportamento – UICCC do Instituto Superior da Maia, ou seja no domínio
especializado da Criminologia, onde tem desenvolvido as suas investigações e produção
científica nas áreas dos Comportamentos Desviantes, Análise Comportamental no
Contexto Investigativo, Psicopatia e Psicodinâmicas do Crime Violento.



Fundadora e coordenadora de uma empresa privada (sediada no Porto) especializada na
área da ?????????
Publicou também os seguintes :



Livros:
?????????



Artigos científicos publicados em revistas indexadas com revisão de pares:
o



?????????

Capítulos em livros:
o

???????????

O presente requerimento funda-se, pois, (i) - na parte curricular da licenciatura em ????????
(pré-Bolonha, 2000), (ii) - na Pós-graduação em Medicina Legal pelo Instituto Nacional de
Medicina Legal do Porto (2001), (iii) - na parte curricular do mestrado em Mestrado em
Psicoterapia Integrativa (2004), (iv) na completude do 1.º ano do programa de doutoramento em
Criminologia (2012), (v) na experiência profissional de 12 anos (2001-2013) em Criminologia e
áreas afins (e fundadoras) da Criminologia e da área deste Mestrado.
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