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2º CICLO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS LABORATORIAIS FORENSES IUCS

O 2&ordm; Ciclo de Estudos conducente ao grau de mestre em Ci&ecirc;ncias e T&eacute;cnicas Laboratoriais Forenses
tem por objetivo criar uma forma&ccedil;&atilde;o espec&iacute;fica de profissionais para a abordagem das quest&otilde;es ligadas
aos meios de prova e &agrave; obten&ccedil;&atilde;o da prova cient&iacute;fica, num contexto multidisciplinar. Tal
permitir&aacute; a diversifica&ccedil;&atilde;o da oferta de ensino na &aacute;rea geogr&aacute;fica e mesmo a n&iacute;vel
nacional, j&aacute; que existe um n&uacute;mero muito reduzido de cursos na &aacute;rea espec&iacute;fica das Ci&ecirc;ncias
Forenses. Mais ainda, pretende-se responder &agrave; crescente procura dos jovens e &agrave; necessidade da
evolu&ccedil;&atilde;o do mercado profissional e cient&iacute;fico da &aacute;rea forense laboratorial e tecnol&oacute;gica.
Visa-se tamb&eacute;m promover a investiga&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica nesta &aacute;rea, evitando que a
teoriza&ccedil;&atilde;o das pr&aacute;ticas surja de forma abstrata ou apenas apoiada na experi&ecirc;ncia de cong&eacute;neres
estrangeiros. A verdade &eacute; que a atividade profissional em Ci&ecirc;ncias Forenses, na vertente da
investiga&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica laboratorial e tecnol&oacute;gica est&aacute; atualmente restrita a um n&uacute;mero
muito pequeno de profissionais inseridos num n&uacute;mero muito reduzido de institui&ccedil;&otilde;es. Deste modo os
servi&ccedil;os periciais ao pa&iacute;s n&atilde;o garantem a diversidade, qualidade e isen&ccedil;&atilde;o na
realiza&ccedil;&atilde;o de contraprovas. O 2&deg; Ciclo de Estudos na &aacute;rea das Ci&ecirc;ncias Forenses t&ecirc;m por
isso um enorme potencial de crescimento muito alicer&ccedil;ado no facto de muitos dos profissionais no ativo n&atilde;o
possu&iacute;rem forma&ccedil;&atilde;o acad&eacute;mica de ensino superior e no caso dos que a possuem, esta n&atilde;o
corresponder a uma forma&ccedil;&atilde;o claramente vocacionada para a sua profiss&atilde;o. O estudante que completa este
ciclo de estudos dever&aacute; ser capaz de desenvolver com autonomia investiga&ccedil;&atilde;o nas Ci&ecirc;ncias Forenses,
nomeadamente na &aacute;rea em que desenvolveu a sua disserta&ccedil;&atilde;o. O 2&deg; Ciclo de Estudos em Ci&ecirc;ncias
e T&eacute;cnicas Laboratoriais Forenses pretende dotar os futuros cientistas/peritos forenses de conhecimentos e
compet&ecirc;ncias para:

Planear, executar e analisar em contexto de investiga&ccedil;&atilde;o forense

Integrar equipas multidisciplinares para efeitos de coopera&ccedil;&atilde;o judicial ou judici&aacute;ria e realizar teses de
mestrado com relev&acirc;ncia forense e publicar em revistas internacionais da especialidade com "peer review"

A investiga&ccedil;&atilde;o na cena do crime, produ&ccedil;&atilde;o e preserva&ccedil;&atilde;o da prova no dom&iacute;nio
das Ci&ecirc;ncias Forenses e apresenta&ccedil;&atilde;o da prova em tribunal
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Conhecimentos aprofundados nas v&aacute;rias &aacute;reas de interven&ccedil;&atilde;o das Ci&ecirc;ncias Forenses, com
recurso &agrave; atividade de investiga&ccedil;&atilde;o, de inova&ccedil;&atilde;o ou aprofundamento de compet&ecirc;ncias
profissionais

Capacidade de comunicar os resultados periciais e racioc&iacute;nios a eles subjacentes, a especialistas e n&atilde;o especialistas,
de uma forma clara e sem ambiguidades

Aprendizagem aut&oacute;noma

Para exercer fun&ccedil;&otilde;es forenses em diferentes carreiras, como investiga&ccedil;&atilde;o, atividade pericial privada,
etc.
CURSO COM ACREDITA&Ccedil;&Atilde;O M&Aacute;XIMA

MAIS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES
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