This page was exported from - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIAS FORENSES
Export date: Thu May 24 15:52:43 2018 / +0000 GMT

1º Ciclo de Estudos em Ciências Laboratoriais Forenses - IUCS

A Licenciatura em Ci&ecirc;ncias Laboratoriais Forenses do Instituto Universit&aacute;rio de Ci&ecirc;ncias da
Sa&uacute;de (IUCS-CESPU) oferece uma forma&ccedil;&atilde;o de 1&ordm; Ciclo de Estudos especialmente centrada nas
Ci&ecirc;ncias Forenses e Criminais, atrav&eacute;s de dom&iacute;nios Qu&iacute;micos, M&eacute;dicos, Bioqu&iacute;micos,
Biol&oacute;gicos, Matem&aacute;ticos e Biom&eacute;dicos.

A forma&ccedil;&atilde;o conferida possibilitar&aacute; aos alunos conhecimentos e capacidades em v&aacute;rias &aacute;reas
cient&iacute;ficas de interven&ccedil;&atilde;o nas Ci&ecirc;ncias Forenses, adequadas para a investiga&ccedil;&atilde;o na cena
do crime, produ&ccedil;&atilde;o e preserva&ccedil;&atilde;o da prova e apresenta&ccedil;&atilde;o da mesma em tribunal.

O Plano Curricular conjuga a capacidade do ISCS-N na sua forma&ccedil;&atilde;o em Ci&ecirc;ncias da Vida e Sa&uacute;de,
com a igual experi&ecirc;ncia na &aacute;rea forense, de uma equipa de peritos que nela trabalham. Destaca-se a
colabora&ccedil;&atilde;o de profissionais do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ci&ecirc;ncias Forenses, I.P., Pol&iacute;cia
Judici&aacute;ria, Campus do Sinistro e de v&aacute;rios outros laborat&oacute;rios portugueses e estrangeiros, com v&aacute;rias
aulas a decorrerem em cen&aacute;rio real. Este relacionamento &eacute; considerado chave quer na forma&ccedil;&atilde;o da
&aacute;rea espec&iacute;fica, quer no ensino e dinamiza&ccedil;&atilde;o extracurricular do Ciclos de Estudos.

A exist&ecirc;ncia de licenciados em Ci&ecirc;ncias Laboratoriais Forenses, como resultado de novos 1&ordm;s Ciclos nesta
&aacute;rea de conhecimento, permitir&aacute; constituir um grupo de profissionais com objetivos claros de atua&ccedil;&atilde;o
e interven&ccedil;&atilde;o forense, com amplas e s&oacute;lidas capacidades e compet&ecirc;ncias que s&oacute; poder&atilde;o
fortalecer, dinamizar e fazer evoluir a investiga&ccedil;&atilde;o forense e criminal. S&atilde;o objetivos gerais, formar licenciados
capazes de resolver problemas inerentes &agrave;s per&iacute;cias forenses e criminais, segundo procedimentos validamente
reconhecidos e respeitando os princ&iacute;pios cient&iacute;ficos, sociais e &eacute;ticos, de acordo com o estabelecido pelo
sistema judicial. Tem igualmente o objetivo de responder &agrave;s crescentes necessidades do mercado desta &aacute;rea de
conhecimento, uma vez que n&atilde;o existem profissionais em n&uacute;mero adequado com este grau acad&eacute;mico a
exercer fun&ccedil;&otilde;es em Portugal, sendo que muitas das per&iacute;cias s&atilde;o realizadas atrav&eacute;s de um
conhecimento emp&iacute;rico e n&atilde;o cient&iacute;fico, ou simplesmente baseada em cong&eacute;neres estrangeiros. O
avan&ccedil;o galopante, muito alicer&ccedil;ado no progresso tecnol&oacute;gico e cient&iacute;fico justifica esta
forma&ccedil;&atilde;o acad&eacute;mica universit&aacute;ria, iniciada desde a licenciatura.

A Licenciatura em Ci&ecirc;ncias Laboratoriais Forenses tem a dura&ccedil;&atilde;o de 3 anos letivos (6 semestres) num total de
180 ECTS. &Eacute; um Curso acreditado pela A3ES (NCE) em 05-06-2014 por 3 anos e registado pela DGES (R/A-Cr 82/2014).
Ensino Superior Universit&aacute;rio - 1&ordm; ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado - N&iacute;vel 5 ISCED.
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Requisitos de acesso

O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado atrav&eacute;s do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, dos
Concursos Especiais ou dos Regimes Especiais de Acesso ou dos Regimes de Mudan&ccedil;a de Curso, Transfer&ecirc;ncia ou
Reingresso. Para se candidatarem ao ensino superior atrav&eacute;s do Concurso Nacional de Acesso, os estudantes devem
satisfazer as condi&ccedil;&otilde;es referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma.

Tipo de reconhecimento

Os estudantes que concluem este Ciclo de Estudos poder&atilde;o vir a trabalhar em v&aacute;rios setores da atividade profissional
forense, nomeadamente: For&ccedil;as de Seguran&ccedil;a (PJ, PSP, GNR); No apoio aos Tribunais; Empresas de
Seguran&ccedil;a Privada; Fiscaliza&ccedil;&atilde;o Alimentar e Ambiental; Servi&ccedil;os Secretos; Servi&ccedil;o de
Estrangeiros e Fronteiras; Gabinetes de Advocacia; Ensino; Investiga&ccedil;&atilde;o; Companhias de Seguro; Instituto Nacional
de Medicina Legal e Ci&ecirc;ncias Forenses, I.P.; Institui&ccedil;&otilde;es Banc&aacute;rias; Estabelecimentos Prisionais;
Institui&ccedil;&otilde;es de Apoio &agrave;s V&iacute;timas; Servi&ccedil;os de Reinser&ccedil;&atilde;o Social; Autarquias;
Projetos de Preven&ccedil;&atilde;o na &Aacute;rea da Criminalidade e da Seguran&ccedil;a; Peritagem em diversas &aacute;reas
(e.g., biologia, toxicologia, qu&iacute;mica, bal&iacute;stica, lofoscopia, documentoscopia, antropologia, entomologia, odontologia,
etc.). Tamb&eacute;m salienta-se o facto de os estudantes poderem ingressar em 2&ordm; e 3&ordm; Ciclos de Estudos,
nomeadamente no Mestrado e Doutoramento em Ci&ecirc;ncias Forenses da Universidade do Porto, permitindo que desenvolvam
de trabalhos de investiga&ccedil;&atilde;o na &aacute;rea das Ci&ecirc;ncias Forenses.

MAIS INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES

http://apcforenses.org/wp-content/uploads/2015/04/fim.mp4
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