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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Engenharia de Segurança Informática 

 

Unidade Curricular: 1989108 – Cibercrime e Informática Forense 
Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 481 ECTS: 7 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Mário Jorge Costa Candeias 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(S) 
Estágio 

(E) 

Orientação 
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(OT) 

Outra 
 (O) 

175       30 15                               130 
 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Competências a adquirir: 

1. O aluno conhece os modelos de análise forense digital; 

2. O aluno conhece as relações entre indicadores, indicios e crime; 

3. O aluno realiza relatórios periciais forense; 

4. O aluno, em local do crime, identifica, recolhe, adquire e preserva indícios digitais, com recurso a diferentes técnicas, 
protegendo a integridade do indício; 

5. O aluno utiliza as melhores práticas e procedimentos na aquisição e manuseamento de indícios digitais; 

6. O aluno é conhecedor de diversas técnicas de informática forense na recolha e análise de diversos tipos de indícios digitais, 
com recurso a técnicas e ferramentas específicas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Esta Unidade Curricular (UC) apresenta as componentes de Direito e Engenharia, com os seguintes conteúdos programáticos: 

Direito: 

   - Modelos de Análise Forense Digital; 

   - Integração Processual Penal; 

   - Relações entre indicadores, indicios e crime; 

   - Relatórios; 

Engenharia: 

   - Preservação e recolha de indícios digitais no local do crime; 

   - Procedimentos de Esterilização; 

   - Procedimentos de Aquisição de indícios digitais; 

   - Aquisição e análise de informação volátil; 

   - Identificação e análise de pontos de interesse de informação em Sistemas Operativos; 

   - Utilização de ferramentas de análise profissionais vs OpenSource; 
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   - Utilização de ferramentas na análise de informações específicas.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos da unidade curricular dividem-se em duas grandes áreas: o conhecimento teórico da legislação em vigor referente 
ao crime de natureza informática e sua crescente área criminal e jurídica, e por outro a utilização deste conhecimento na 
recolha, análise e preservação de indícios de natureza informática, resultando na sua constituição como prova em tribunal. Os 
conteúdos presentes no programa da unidade curricular permitem consolidar este objetivo da unidade curricular.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. Componente Direito: Aulas teórico-práticas (15h), que incluem: Exposição da matéria e debate com os alunos; Análise de 
casos práticos. 

2. Componente Engenharia: Aulas teórico-práticas (15h) + Aulas práticas-laboratoriais (15h), que incluem: Exposição da matéria 
e debate com os alunos; Utilização de técnicas e ferramentas de âmbito forense. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A metodologia de ensino adotada divide-se em dois tipos de aulas: aulas teórico-práticas focadas na concretização do objetivo 
relativo ao conhecimento teórico da legislação e técnicas de informática forense e aulas laboratoriais orientadas para a 
aprendizagem da utilização de ferramentas. 

A avaliação divide-se em duas partes com igual peso na nota final, sendo uma de cariz mais teórico e outra de cariz laboratorial, 
focando desta forma os dois objetivos da unidade curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação inclui: Trabalho teórico individual, em que no final de cada aluno deverá apresentar um relatório sobre a 
metodologia adotada (30% da nota final); trabalho final individual, de investigação e análise com recurso às diversas 
ferramentas abordadas no decurso das aulas, apresentando um trabalho de investigação e relatório final com os respetivos 
resultados (70% da nota final). 
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