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STRENGTHENING CRIMINOLOGY TEACHING
FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA EN CRIMINOLOGÍA
FORTALECENDO O ENSINO DA CRIMINOLOGIA

SuCCESS #1 NEWSLETTER

Caros leitores,

É com grande entusiasmo que lançamos esta primeira Newsletter do projeto
SuCCESS – Fortalecendo o Ensino da Criminologia! A intenção é que todos os
apoiadores e interessados nas ações deste importante projeto, se mantenham
sempre informados. Em nove meses de trabalho, a parceria entre as 13 instituições
associadas se consolidou e a colaboração floresceu. Mesmo diante dos obstáculos
impostos pela pandemia do COVID-19, estamos finalizando uma primeira etapa do
projeto, com muitos resultados a compartilhar! Temos confiança de que a meta de
melhorar a formação e fomentar as pesquisas científicas em áreas relacionadas à
prevenção e ao controle do crime, e segurança pública, será alcançada!

Boa leitura para todos!

Conheça o SuCCESS

Bem-vindo ao SuCCESS! Este projeto
ERASMUS+ promove a cooperação e
transferência de conhecimentos entre
universidades europeias (Portugal e
Espanha) e sul-americanas (Brasil,
Colômbia, Peru) para melhorar a formação,
investigação e desenvolvimento de
competências em áreas relacionadas com
a prevenção  e controlo da criminalidade, e
segurança pública.  Quer saber mais  sobre
os objectivos, intervenientes e o processo
de implementação do SuCCESS?
Descarregue a nossa brochura, navegue
através do nosso website e siga a nossa
página no facebook

Os primeiros passos

A fase inicial de investigação do
SuCCESS "Análise das necessidades e
preparação" (WP1) inclui uma revisão
do estado de arte e das necessidades
de formação de professores no campo
da criminologia e da segurança pública
nas Universidades Sul-Americanas. Se
quiser saber mais sobre o WP1, fique
atento ao lançamento do vídeo no dia
15 de Outubro, no contexto dos Eramus
Days.

http://criminologia.successproject.eu/
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O SuCCESS está a avançar! Estamos a finalizar a primeira
fase relacionada com a recolha de informações sobre as
necessidades e competências do consórcio. Para encerrar
esta fase, programámos uma série de Webinars. Estes terão
lugar ao longo do mês de Novembro, nos dias 04, 06, 13, 16,
16, 20, 23 e 27. No primeiro dia, a equipa da Universidade
Miguel Hernandez de Elche (UMH, Espanha), que lidera o
WP1, apresentará aos membros do consórcio os resultados
da análise dos dados recolhidos para conhecer o "Estado de
Arte" em termos da Criminologia nos países envolvidos. Nos
dias seguintes, as equipas dos parceiros europeus
apresentarão alguns dos seus conteúdos e pesquisas. Será
um momento muito importante para a preparação dos
planos de estudo que serão o foco do WP2!

Um dos principais resultados do projeto (no âmbito do
WP3) será a rede Interuniversitária Euro-Sul-Americana
de Ensino em Criminologia e Segurança Pública, que
reunirá profissionais e estudantes que trabalham e
estudam nas áreas da criminologia e da segurança
pública. Além disso, esta rede incluirá um repositório
online com materiais e recursos relevantes para a
investigação e ensino, tais como: estudos sobre
criminologia e segurança pública, materiais educativos,
artigos e publicações científicas, etc. 
No âmbito da participação do SuCCESS no ERASMUS
days 2020, será lançado um pequeno vídeo sobre esta
rede.

Rede Interuniversitária Euro-Sul-
Americana de Ensino em Criminologia e
Segurança Pública
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reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein. Project n° Project Nº.: 609676-EPP-1-
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Próxima Atividade : WEBINARS

Ler Mais...

Ciências Forenses Sem Fronteiras

O projecto SuCCESS está a ser apresentado em vários eventos e meios de comunicação relevantes tanto na Europa como na
América do Sul. Em Novembro, a coordenadora Marina Rezende Bazon e outros parceiros do projecto participarão no 7º
Congresso Integrado Online ENQFor/4th Reunião do SBCF: "Ciências Forenses Sem Fronteiras". Este evento de referência no
campo das ciências forenses terá lugar de 9 a 11 de Novembro de 2020. Mais informações disponíveis aqui.

Contacte-nos através:

F I C A   A  C O N H E C E R  O S

P A R C E I R O S  D O

P R O J E T O  A Q U I !

http://criminologia.successproject.eu/
https://www.facebook.com/Criminology-teaching-Success-Erasmus-project-104031541382397/?hc_ref=ARQjwOPrUihaBQOpQBN5WsD-faTxF0Vw3GWVp_W33Rtt7qLKAHV4riYpJeKwrVyx6jA&fref=nf&__tn__=kC-R
http://criminologia.successproject.eu/contact/
http://criminologia.successproject.eu/resources/
https://www.enqfor2020.sbcf.org.br/
https://www.enqfor2020.sbcf.org.br/
http://criminologia.successproject.eu/about/#partners
http://criminologia.successproject.eu/about/#partners

