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Investigação Criminal - Ciências Forenses e Prática 

Laboratorial 

 

 

Com este curso pretende-se estimular e promover o ensino não-formal das ciências e 

dotar os professores de competências para a realização de atividades sobre ciências 

forenses em contexto de sala de aula. Este curso teórico-prático pretende fornecer 

ferramentas, técnicas e princípios científicos que permitam aos professores desenvolver 

actividades laboratoriais e exploratórias com elevado interesse na resolução de problemas 

reais e abordagem do plano curricular em vigor. A ação de formação tem uma duração 

total de 25 horas e atribuição de 1 unidade de crédito (em fase de acreditação), na 

componente geral de formação.  

 

Modalidade: 

Curso de Formação 

 

Destinatários: 

Professores do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário 

(códigos de grupo docência 230 e 520) 

 

Pagamento: 

A ação de formação tem um custo de €75 que inclui a inscrição na formação, materiais a 

utilizar no curso e certificado de formação. Após a constituição das turmas, os formandos 

seleccionados serão contactados via email para efetuarem o pagamento através 

transferência bancária. 

 

Estrutura: 

A ação de formação tem a duração de 25 horas distribuídas por 7 sessões presenciais. 
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Calendarização: 

Turma única:  

1, 15 e 29 de Março, das 10h00min às 17h30min; 

8 de Março 2014, das 10h00min às 18h30min 

 

Número máximo de formandos por turma: 18 

Número mínimo de formandos por turma: 10 

 

Local de Formação: 

Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva (Parque das Nações) 

 

Objetivos: 

Com esta ação de formação pretendemos: 

- Fomentar o interesse e envolvimento dos alunos na área das ciências através da 

implementação de actividades práticas motivacionais; 

- Ajudar os alunos a compreender o método científico, comum ao desenvolvimento de 

qualquer investigação científica; 

- Promover aprendizagem de processos mais correctos de recolha e análise de resultados 

em ambiente laboratorial; 

- Ajudar os alunos a compreender as relações multidisciplinares entre as várias áreas 

científicas (ciências naturais, tecnologia e ciências humanas); 

- Esclarecer os alunos relativamente aos processos envolvidos numa investigação criminal 

standard. 

 

Conteúdos do Curso de Formação 

 

A ação de formação está concebida para um número total de 25 horas, durante as quais se 

abordarão os seguintes temas: 

Sessão 1- Ensino não-formal das ciências (3 horas) 

Sessão 2 – Ciências Forenses (3 horas) 

Sessão 3 – Impressões digitais (3 horas) 
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Sessão 4 – Genética forense (4 horas) 

Sessão 5 – Fibras e cabelos (3 horas) 

Sessão 6 – Entomologia forense (3 horas) 

Sessão 7 – Aplicação dos conhecimentos / Apresentação de atividades (6 horas) 

 

Todas as sessões são presenciais e decorrem no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva. 

 

Metodologia: 

As sessões de formação são de carácter predominantemente prático, com recurso a uma 

metodologia de aprendizagem por execução de tarefas por parte dos formandos. 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a apresentação final (sessão final para troca de 

experiências) e relatório escrito (máximo 1500 palavras com uma reflexão acerca da 

atividade desenvolvida com os alunos).  

 


