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Estudar, compreender e lidar ou fazer frente ao fenômeno da 

criminalidade é um desafio que acompanha os estudiosos e profissio-

nais de segurança há séculos. Este processo de aprendizagem faz 

parte de uma ciência denominada: criminologia. 

A análise do fenômeno da criminalidade é bem ampla, envolve 

o estudo do crime, do criminoso, da vítima, do ambiente e o controle 

social das condutas criminosas. Em que pese toda esta amplitude, 

note que, em determinada perspectiva, tudo gira em torno de um pro-

blema central denominado “CRIME”. 

Mesmo após séculos de estudos, ninguém conseguiu chegar a 

uma solução para este problema, porém, foram desenvolvidas diver-

sas teorias que apresentam, com muita propriedade, as múltiplas ra-

zões e formas pelas quais os crimes acontecem.  

Neste contexto, é imperioso que o profissional de segurança 

entenda a dinâmica do fenômeno criminal (que tipo de crime ocorre; 

porque o crime acontece; qual é o perfil dos criminosos; como e em 

que circunstâncias os infratores agem; em que tempo e local aconte-

ce os crimes, etc.) A partir deste entendimento torna-se possível pre-

venir ou mitigar a incidência criminal. 

Neste curso seguiremos a dialética tese, antítese e síntese, 

onde, na tese apresentaremos o cenário brasileiro de violência urba-

na acima dos limites aceitáveis pela ONU; na antítese nos reportare-

mos às teses criminológicas que devem subsidiar o processo decisó-

rio quanto ao estabelecimento de ações de segurança preventiva; e 

como síntese analisaremos as boas práticas que podem desenvolvi-

das pelo profissional de segurança para prevenir a violência urbana 

no âmbito de sua competência. 

Bons estudos! 

 

Jocemar Pereira da Silva 

Professor Coordenador Acadêmico 

Contextualização 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

 
 

Desenvolver conhecimentos sobre a criminologia e suas teorias com foco na 

análise das possibilidades de fazer frente à criminalidade com ações preventivas 

de segurança. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar o contexto da violência no Brasil; 

 Compreender a importância de estudar o contexto da violência local para viabi-

lizar o planejamento de segurança preventiva; 

 Identificar boas práticas que resultam em mais eficiência no combate à crimina-

lidade; 

 Conhecer modelos de estratégias para resolução dos problemas de violência 

urbana; 

 Perceber como que a criminologia pode contribuir para a melhoria da segurança 

urbana; 

 Reconhecer o histórico das escolas criminológicas e suas contribuições para 

evolução da prevenção da criminalidade; 

 Conhecer o método de policiamento orientado para solução do problema; 

 Visualizar a correlação das quatro teorias da criminologia ambiental com as téc-

nicas de autodefesa urbana;  

 Conhecer as formas mais comuns de violência contra mulher, crianças e ado-

lescentes, bem como as principais formas de defesa; 

 Ampliar o conhecimento sobre as estratégias contemporâneas de prevenção e 

repressão da violência, incluindo aqui as possibilidades de criação de políticas 

públicas de segurança. 

 

 

I - Objetivos do curso 
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 Público alvo: profissionais que atuam nas atividades de segurança pública e 

privada. 

 Local de realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Estudos 

de Ciências Policiais. 

 Modalidade: A distância. 

 Duração: 20 horas 

 Tempo de realização: 1 mês. 

 Previsão de início do curso: ver calendário na página 15. 

 Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.  

 Valor do investimento: R$ 250,00. 

 Inscrições: treinamento@policiajudicial.com.br 

 Coordenação Geral: Professor Pós-Doutor Henrique Martins Rocha 

 Coordenação temática e executiva: Professor Especialista Jocemar Pereira 

da Silva 

 Convênio: Sim, ver página 7. 

 Corpo docente: Ver página 12 (professores conteudistas e professores tutores) 

 

 

 

 

NOTA: O universo da segurança se modifica constantemente; neste mundo 

VICA - Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo a técnica, o ato normativo e a 

demanda de segurança que temos em 2020, com toda certeza não será a 

mesma em 2021 e 2022, neste sentido, cumpre-nos informar que o conteúdo 

abaixo está sujeito a atualização ao longo do curso, ou seja, reservamo-nos 

no direito de atualizar o material seja por meio de subtração, adição ou subs-

tituição de tópicos para atender à legislação, técnica ou demanda aplicável ao 

momento. 

III - Conteúdo programático detalhado 

 

 

II - Resumo do Curso 
 

mailto:treinamento@policiajudicial.com.br
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1 CRIMINOLOGIA 
 

1.1 Análise criminal do Brasil 

1.2 Introdução à criminologia 

1.3 Escolas criminológicas 

1.4 Teorias da criminologia ambiental e autodefesa urbana  

1.4.1 Teoria das atividades rotineiras & autodefesa urbana 

1.4.2 Teoria da escolha racional & autodefesa urbana 

1.4.3 Teoria do padrão criminal & autodefesa urbana 

1.4.4 Teoria da oportunidade & autodefesa urbana 

1.5 Violência contra a mulher 

1.6 Violência contra crianças e adolescentes 

1.7 Prevenção e repressão da violência 

1.7.1 Sensação e estado de segurança 

1.7.2 O princípio de Pareto como instrumento de autodefesa urbana 

1.7.3 Treinamento e adestramento para autodefesa 

1.7.4 Negociação e administração de conflitos 

1.7.5 Metodologia para repressão da violência 

1.8 Políticas públicas de segurança 

 

 

 

 

 

 

Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV - Realização 
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V - Convênios 

 

VI - Apoio e participação institucional 
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 Ambiente Virtual de Aprendizagem com todo o suporte educacional necessá-

rio disponível durante o período do curso; 

 Fórum geral para ambientação, notícias, avisos e contato direto com o Pro-

fessor Coordenador Pedagógico do curso e um fórum para cada Unidade de 

Ensino. Todos estes fóruns terão o sistema tutorial constante (interação com 

os docentes e entre os discentes) durante o período de vigência de cada 

disciplina; 

 Avaliações objetivas e subjetivas para análise de fixação de conteúdo; 

 Calendário acadêmico; 

 Equipe de docência composta por professores especialistas e doutores; 

 Livros didáticos digitais contendo todo o conteúdo programático proposto. A 

versão impressa dos livros não está contida no valor do curso; 

 Videoaulas discorrendo sobre o conteúdo programático proposto; 

 Biblioteca de apoio com materiais didáticos complementares (livros e ví-

deos); 

 Projeto andragógico do curso; 

 Grupo de whatsapp para interação entre os participantes (participação facul-

tativa e recomendável). 

 

 

 

 

 

Certificado expedido pelo Centro de Estudos de Ciências Policiais para to-

dos os participantes que obtiverem índice de aproveitamento superior a 70% em 

todas as disciplinas. 

Modelo da frente e do verso do certificado na próxima página: 

VII - Recursos didáticos utilizados 

 

VIII - Certificação 
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R$ 250,00. 

 
Duração do curso: 01 mês. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A reserva de vagas por e-mail mediante a apresentação dos dados pes-

soais (nome completo, e-mail; telefones, endereço completo, instituição 

e função, foto de perfil atualizada) acompanhados de cópia legível dos 

seguintes documentos: 

 CPF; 

 RG ou funcional; 

 Comprovante de residência; 

 Certidão de nascimento, casamento ou documento equivalente; * 

 Cópia do diploma ou do histórico escolar (frente e verso). * 

* Estes dois últimos itens são obrigatórios somente para os alunos matriculados nas catego-

rias de cursos de pós-graduação ou de extensão universitária. 

As informações e documentos deverão ser encaminhados para o e-mail 

treinamento@policiajudicial.com.br ou via whatsapp (41) 99977-4585. 

A confirmação de matrícula ocorrerá mediante o aceite do Contrato 

acadêmico e pagamento da 1ª mensalidade. 

IX - Valor do investimento 
 

X - Inscrições 
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O CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS POLICIAIS, CECP, foi instituído 

pela empresa GJ&A Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. com o foco no 

atendimento das forças de segurança pública e privada em suas demandas acadê-

micas relacionadas à área do saber CIÊNCIAS POLICIAIS. 

 

MISSÃO: promover estudos de caráter técnico científico sobre ciências polici-

ais. 

 

VISÃO: ser referência nacional na propagação de conhecimentos técnico-

científicos sobre ciências policiais e segurança orgânica até dezembro de 2025. 

 

OBJETIVO GERAL: desenvolver competências para formação e aperfeiçoa-

mento dos profissionais que desenvolvem atividades de segurança pública e privada 

nos níveis estratégico, tático, técnico, operacional e administrativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

I – fomentar, desenvolver, aprimorar e disseminar ações de pesquisa e de 

produção científica voltadas às ciências policiais; 

II – desenvolver ações de formação e aperfeiçoamento dos profissionais vin-

culados à segurança pública e privada; 

III – desenvolver ações acadêmicas de natureza policial e de inteligência para 

subsidiar o processo de governança de segurança judiciária e de atendimento às 

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e dos atos normativos dos tribunais 

superiores; 

IV – promover convênios e intercâmbio técnico, científico, acadêmico, admi-

nistrativo e o estreitamento dos vínculos entre as unidades de formação do Poder 

Judiciário e outras instituições públicas ou privadas que tenham objetivos afins. 

XI - Do Centro de Estudos de Ciências Policiais 
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JOILTON BATISTA DE ANDRADE é Bacharel em Direito; pós-

graduado em Direito Civil e Processual Civil; Policial Judicial 

Federal; integrante do Grupo Especial de Segurança e Inteli-

gência (GESI) do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba; ex 

Agente de Polícia Civil da Paraíba; foi Oficial do Exército Brasi-

leiro – 1º Tenente de Cavalaria – R/2, onde foi instrutor de Ar-

mamento, Munições e Tiro (Pst 9 mm Parabellum; Fuzil 7,62; 

Canhão 90 mm; Metralhadora MAG; Sub-Metralhadora M9 

M972); instrutor do Curso de Formação de Cabos do EB; instrutor do Curso de For-

mação de Sargentos Temporários do EB; instrutor do Curso de Formação de Moto-

ristas do EB. Foi instrutor do Curso de Operador de Spark para Guardas Municipais 

no estado da Paraíba; Professor credenciado no Grupo Jocemar & Associados e/ou 

na Polícia Federal nas seguintes matérias: Armamento e Tiro; Direção Defensiva 

Operacional e Evasiva; Equipamentos Não Letais I e II; Legislação Aplicada e Direi-

tos Humanos; Noções de Segurança Privada; Vigilância; Noções de Criminalística e 

Técnicas de Entrevista Prévia; Proteção de Autoridades; Relações Humanas no Tra-

balho, etc. 

 

GABRIELLE VAZ: bacharel em Direito, escritora, profes-

sora conteudista no Centro de Estudos de Ciências Polici-

ais e na Academia Brasileira de Segurança Pública e Pri-

vada. Autora das obras “A Educação Pública e o Exercício 

da Cidadania”; “Direitos Humanos”; “Cidadania e Políticas 

Públicas de Inclusão no Cenário da Educação Brasileira: 

direitos fundamentais em pauta”. Foi uma das sócias fun-

dadoras do Grupo Jocemar & Associados onde atuou co-

mo Diretora Administrativa, como Diretora do Departamento Jurídico e, atualmente, 

compõe a equipe acadêmica de desenvolvimento de conteúdos. 
 

XII - Corpo docente do CECP 
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JOCEMAR PEREIRA DA SILVA, professor, pesquisador, escri-

tor e especialista em segurança pessoal, patrimonial e do traba-

lho; formado em segurança do trabalho e segurança privada; 

graduado em Gestão de Segurança Pública; pós-graduado em 

Higiene e Segurança do Trabalho, associado benemérito da 

Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança Orgânica; 

professor coordenador acadêmico no Grupo Jocemar & Associ-

ados – Educação Corporativa, no Centro de Estudos de Ciências Policiais e na 

ABSPP - Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada; professor coordena-

dor regional (Paraná) de cursos de pós-graduação nas Faculdades Integradas IPEP. 

Agente de segurança do Poder Judiciário Federal desde 2002, atuante no TRT da 9ª 

Região onde: foi responsável pela estruturação do Serviço de Segurança e Trans-

porte; foi Diretor do Serviço de Segurança e Transporte, membro da Comissão Per-

manente de Segurança Eletrônica, membro do Comitê de Gerenciamento Preventivo 

de Riscos; já atuou com segurança e transporte na Corregedoria, na Presidência, 

etc. Foi instrutor de cursos de segurança para as seguintes organizações: TRT9 

(2010, 2013, 2018, 2019 e 2020); TRT16 (2012); TRT24 (2015); Universidade Positi-

vo (2015); TRT16 (2015); JFMG (2017); Estância do Espinilho (2017); TRE/RN 

(2018); TST/DF (2019); TRE/PR (2019); Marinha do Brasil (2019); Condomínio Farol 

Shopping (2019); Intelbras (2019); White Martins (2019); Prefeitura de Carambeí 

(2019); TRE/TO (2020); Itaú Unibanco (2020); CLAMED (2020), etc. Autor de deze-

nas de livros de segurança, entre os quais destacam-se: Curso de Extensão Univer-

sitária em Inteligência e Contrainteligência de Segurança Pública e Privada (2019 e 

2020); Inteligência e Segurança de Autoridades (2019); Imobilizações Táticas 

(2019); O DECISOR – A importância da atividade de Inteligência, Gestão de Riscos 

e Gestão de Continuidade de Negócios (2018); Segurança de Oficiais de Justiça 

(2018); Planejamento e Gestão de Segurança em Órgãos Federais  - Proteção de 

Autoridades, Criminalística, Investigação, Gestão de Riscos, Gerenciamento de Cri-

ses e Operações de Inteligência (2018); A Atividade de Inteligência no Poder Judici-

ário (2017); Desenvolvimento de Professores Conteudistas (2016); Gestão de Segu-

rança Corporativa Estratégica; Inteligência e Contra Espionagem Empresarial; Etc. 



 

 

 

 

 

www.policiajudicial.com.br 

treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585 14 

 

Centro de Estudos de 

CIÊNCIAS POLICIAIS 
 

 

PROF. DR. HENRIQUE MARTINS ROCHA: Doutor em 

Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produ-

ção) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, com estudos de pós-doutoramento em Projetos/PDP 

na mesma instituição, Mestre em Sistemas de Gestão pela 

Universidade Federal Fluminense, Especialista em Finan-

ças Corporativas pela Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, em Gestão Empresarial (MBA) pela Fundação 

Getúlio Vargas e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro; Engenheiro Mecânico pela Universidade do Estado do Rio de Ja-

neiro, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Produtos (Engineering Excellen-

ce) pelo Rochester Institute of Technology. Atuou por 27 anos no Brasil, USA e Cana-

dá em funções executivas e técnicas em empresas como Xerox, White Martins, Flex-

tronics, Remington, CBV e Siemens, nas áreas de Análise de Negócios e Estratégia 

Empresarial, Projetos e Programas, Desenvolvimento de Novos Produtos e Proces-

sos, Planejamento e Controle de Produção, etc. Atua na área acadêmica desde 2001, 

como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação e professor-

tutor EaD e MOOC. Ministrou treinamentos no Brasil e no exterior, orientou quase 300 

trabalhos de conclusão (D.Sc., M.Sc., Especialização/MBA e Graduação) e IC e publi-

cou quase uma centena de artigos em periódicos e anais de eventos científicos + 29 

capítulos de livro. Autorou três livros, coautorou seis, organizou um e fez revisão téc-

nica de 200+ capítulos de livros. Participou de 400+ bancas de trabalhos de conclusão 

e comissões avaliadoras. Elaborador, conteudista e revisor de materiais didáticos nas 

áreas de Engenharia, Finanças, Estratégia, Logística e Gestão. Consultor nas áreas 

de Projetos, Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos, Análise Estratégica e 

de Negócios.  
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Calendário de cursos 2021 e 2022 
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