
Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

A vocação do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e 
Criminologia está igualmente dividida em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, como não poderia deixar de ser, haja vista sua 
interdisciplinaridade e a aplicabilidade concreta do conhecimento 
produzido e transmitido sobre a realidade social. 

Em primeiro lugar destacam-se as atividades de ensino, que assumem 
especial relevância em razão da extensão da matéria ofertada. Nesse 
sentido, o Departamento oferece disciplinas obrigatórias e optativas. 
Muitas, voltadas para questões atuais, entre as quais Direito Penal 
Econômico, Política Criminal da Pós-Modernidade, Direito Penal e Gênero, 
Direito da Criança e do Adolescente, Segurança Pública e Preservação dos 
Direitos Fundamentais, Criminologia Crítica, Direito dos Animais e 
Biodireito.  

Sobre a divisão das disciplinas, observa-se que o número expressivamente 
maior de optativas em relação às obrigatórias se deve à recente reforma 
na grade da Graduação, que, conforme o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade aprovado pela e. Congregação, privilegiou a livre escolha dos 
alunos para sua própria formação, no sentido de buscar o atendimento de 
maior especialização nas áreas de interesse eleitas. 

Para além, constata-se também a estreita vinculação do Departamento à 
pesquisa, tendo sido publicado, nos últimos anos, considerável número de 
resultados de investigações científicas individuais e coletivas, em termos 
nacionais e internacionais, o que revela o Departamento como centro de 
referência em ciências criminais. Muitas das pesquisas realizam-se em 
colaboração com docentes e instituições estrangeiras, projetando-se a 
tradição de excelência acadêmica da Universidade de São Paulo para 
adiante das fronteiras do Brasil, em um contexto global.  

Em relação à pesquisa coletiva, podem-se destacar os seguintes grupos: 
Criminalidade econômica e corrupção: análise à luz das iniciativas 
internacionais e dos ordenamentos jurídicos brasileiro e espanhol (em 
colaboração internacional entre a Universidade de São Paulo e a 
Universidade de Salamanca – Espanha); Centro de Pesquisa e Extensão em 
Ciências Criminais; Descriminalizarte; Grupo de Pesquisa sobre Temas de 



Criminologia; e Mediação penal e novos métodos de resolução do crime 
com participação comunitária (Grupo interdepartamental, envolvendo 
também os Departamentos de Direito Processual e de Filosofia e Teoria 
Geral do Direito) 

De outra parte, observa-se também o desenvolvimento de diversas 
atividades de extensão no âmbito do Departamento, que se justificam em 
razão da enorme gama de possibilidades de diálogo e transmissão de 
conhecimento na área das ciências criminais. Nesse sentido, podem-se 
destacar as atividades de extensão formalmente credenciadas e em 
andamento, quais sejam, Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-
Comunidade; Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais; 
Enactus USP São Francisco junto à Penitenciária Feminina da Capital; 
Competição de Direito Penal Internacional – Nuremberg Moot Court; 
Grupo de Empoderamento Feminino; SAJU – Cárcere; Centro de Estudos 
em Direito Penal Econômico (CEDiPE). 


