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Rede de Cooperação Interuniversitária
Euro-Sul-americana de ensino em
criminologia e segurança pública
O SuCCESS irá criar uma rede para a formação de
profissionais e gestão do conhecimento em criminologia
aplicado às políticas públicas. Esta Rede estará associada a
um repositório online que incluirá recursos de investigação
e ensino, assim como ferramentas de colaboração online
para apoiar o desenvolvimento da Rede.
O SuCCESS irá desenvolver e melhorar os programas de
ensino (aos níveis da graduação e pós-gradução) com base
nos últimos resultados de investigação e boas práticas.

SuCCESS

Focos do projeto:

Desenvolver e melhorar a oferta de ensino superior nas áreas
de criminologia e segurança pública na América do Sul.
O projeto SuCCESS resulta da colaboração entre universidades
Europeias e Sul-americanas para a troca de experiências,
transferência de conhecimento e melhoria dos planos de estudo
nas áreas da criminologia e segurança pública.

Abordagens multidisciplinares
medidas de prevenção
Estabelecer pontes entre
investigação e políticas sociais
Visite a nossa página de internet e
progressos do projeto:

para saber mais sobre os

Principais objetivos:

Atualizar e desenvolver novos programas de estudos e
recursos que respondam às necessidades identificadas;
Criar uma Rede de Cooperação Interuniversitária e um
programa de workshops temáticos para promover a
cooperação na transferência de conhecimentos e o
desenvolvimento de competências entre docentes e
investigadores da América do Sul e Europa;

Aumentar a qualidade e quantidade do capital humano
dedicado ao conhecimento e ação em criminologia e
segurança pública, incluindo: professores, estudantes,
investigadores e outros profissionais ligados à segurança
pública e prevenção do crime, governos e sistemas de justiça.

STRENGTHENING CRIMINOLOGY TEACHING

SuCCESS em resumo:
Estado da arte e necessidades de formação nas
universidades da América do Sul
Resultados: Relatório comparativo da situação atual
Orientações para melhorar a oferta formativa
Revisão de curricula/programas

Resultados: Oferta formativa nova e melhorada

Implementação e avaliação dos novos
programas
Resultados: Oferta educativa revista nas
universidades sul-americanas
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Rede de Cooperação Interuniversitária
Euro-Sul-americana de ensino em
criminologia e segurança pública

Identificar o estado da arte e as necessidades no ensino e
investigação nas áreas de criminologia e segurança pública
nas universidades Sul-americanas;

FORTALECENDO O ENSINO DA CRIMINOLOGIA

