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Apresentação

Prezado leitor;

O propósito deste Projeto Pedagógico/Andragógico
é

apresentar-lhe

parte

da

metodologia

de

ensino-

aprendizagem utilizada nos PROGRAMAS DE RECICLAGEM ANUAL (PRA) voltados aos Agentes e Inspetores da
Polícia Judicial.
Reunimos uma equipe de escol composta por diversos especialistas, mestres e doutores que servem de facilitadores do conhecimento nas dezenas de disciplinas que
estão disponíveis para formação e aperfeiçoamento dos
policiais judiciais.
Além das informações sobre a dinâmica de realização do PRA, este projeto lhe propiciará uma visão sistêmica sobre o Centro de Estudos de Polícia Judicial e seus
objetivos.
Esperamos que nosso trabalho possa contribuir efetivamente no desenvolvimento das competências necessárias ao desempenho das funções dos agentes e inspetores
da polícia judicial, visando ao alcance dos objetivos estratégicos dos órgãos do Poder Judiciário.

Boa leitura.

Luciane de Oliveira Silva
Diretora Executiva

Contextualização
Desde a publicação da Lei nº 11.416 de 2006, tornou-se obrigatória a participação dos servidores ocupantes
de cargos de Técnicos Judiciários com atribuições relacionadas às funções de segurança, em programa de reciclagem anual (PRA), para a continuidade do recebimento da
Gratificação de Atividade de Segurança.
A referida lei foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 1, de 7 de março de 2007 e pela Portaria Conjunta nº
3, de 31 de maio de 2007, com isso, a Reciclagem Anual
para Atividade de Segurança passou a ser obrigatória em
todos os órgãos do Poder Judiciário vinculados ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Conselho da Justiça Federal (CJF), ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT), ao Superior Tribunal Militar (STM) e ao Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
Vale destacar que a maior parte destes órgãos emitiram atos normativos próprios (Portarias, Resolução) detalhando as diretrizes para realização do PRA no âmbito de
sua competência, assim, as ações de capacitação e aperfeiçoamento profissional podem ocorrer em plena conformidade com sua estratégia organizacional.
Neste contexto, o Centro de Estudos de Polícia Judicial, CEPJ, disponibiliza aos órgãos do Poder Judiciário
dezenas de opções de cursos para realização do PRA e
ainda a possibilidade de realização de cursos “in company”.

Jocemar Pereira da Silva
Professor Coordenador Acadêmico

UNIDADE 1

Do Programa de Reciclagem Anual
para Agentes e Inspetores da
Polícia Judicial

Objetivos:

 Apresentar o curso quanto aos seus objetivos gerais e específicos, equipe de docentes, conteúdo programático,
carga horária, modalidades de ensino, recursos utilizados,
metodologia de organização e funcionamento, certificação
e investimento.

Centro de Estudos de

CIÊNCIAS POLICIAIS
I - Objetivos do PRA

Os objetivos variam de acordo com o eixo temático escolhido para o programa de reciclagem anual.
De maneira genérica os objetivos estão relacionados ao desenvolvimento de
competências estratégicas, técnicas, táticas e operacionais para o exercício da atividade de polícia judicial com foco na proteção de pessoas e dos ativos tangíveis e
intangíveis do Poder Judiciário.

II - Resumo do PRA
 Público alvo: Agentes e Inspetores da Polícia Judicial.
 Local de realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Estudos
de Polícia Judicial.
 Modalidades disponíveis: Presencial, semipresencial e a distância.
 Duração: de 30 a 42 Horas
 Tempo de realização: 2 meses.
 Previsão de início do curso: Em até 30 dias úteis após apresentação da nota
de empenho;
 Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.
 Valor do investimento: Variável de acordo com a modalidade e natureza de
treinamento.
 Contato: treinamento@policiajudicial.com.br
 Coordenação acadêmica: Professor Jocemar Pereira da Silva
 Corpo docente: Ver página 52 (professores conteudistas e professores tutores)
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III – Eixos temáticos para o PRA
1. Armamento e tiro
2. Atendimento pré-hospitalar tático
3. Balística
4. Brigada de incêndio
5. Cerimonial, etiqueta e eventos
6. Conduta de segurança preventiva e contingencial
7. Contraespionagem
8. Contrapropaganda
9. Contrassabotagem
10. Contraterrorismo
11. Controle de distúrbios civis
12. Criminalística
13. Criminologia
14. Cybercrime e cybersecurity
15. Defesa pessoal
16. Direção defensiva
17. Direção evasiva e ofensiva
18. Direito Constitucional
19. Direito Penal
20. Direito Processual Penal
21. Direitos Humanos
22. Educação e acondicionamento físico
23. Escolta armada e conduções diversas
24. Formação de instrutor de polícia judicial
25. Gerenciamento de conflitos
26. Gerenciamento de crises
27. Gestão de continuidade de negócios
28. Gestão de emergências e de desastres
29. Gestão de riscos
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30. Gestão de segurança corporativa
31. Imobilizações táticas
32. IMPO – Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo
33. Inteligência e contrainteligência policial
34. Investigação criminal e psicologia forense
35. Legislação aplicada à polícia judicial e à segurança judiciária
36. Negociação
37. Noções de segurança privada
38. Operação de dispositivo elétrico incapacitante (DEC) "Spark e Taser”
39. Operações de armas de baixa letalidade
40. Operações táticas de segurança
41. Planejamento de segurança contingencial
42. Planejamento de segurança contra incêndio e pânico
43. Planejamento de segurança para magistrados em situações de risco
44. Planejamento estratégico de segurança
45. Policiamento de segurança institucional
46. Políticas de segurança institucional
47. Prevenção a ilícitos
48. Prevenção e combate a incêndios
49. Prevenção e combate a sinistros
50. Primeiros socorros
51. Procedimentos com artefatos explosivos e similares
52. Procedimentos de segurança para oficiais de justiça em situações de risco
53. Procedimentos operacionais padrão - POP
54. Radiocomunicações
55. Relações Humanas no Trabalho
56. Resolução de situações de emergência
57. Segurança corporativa e estratégica
58. Segurança da Documentação
59. Segurança da Informática
60. Segurança das Comunicações e Telemática
61. Segurança das informações
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62. Segurança de áreas e instalações
63. Segurança de grandes eventos
64. Segurança de Pessoal
65. Segurança do Material
66. Segurança dos assuntos internos
67. Segurança e proteção de dignitários
68. Segurança eletrônica
69. Segurança orgânica
70. Segurança para oficiais de justiça
71. Segurança pessoal, familiar e residencial
72. Sistema de alarmes
73. Sistema de CFTV
74. Sistema de comunicação
75. Sistema de defesa e autoproteção em confrontos armados
76. Sistema de engenharia e arquitetura de segurança
77. Sistema de iluminação de emergência
78. Sistema de iluminação de perímetros (internos e externos)
79. Sistema de monitoramento eletrônico
80. Sistema de segurança pública e crime organizado
81. Sistema de sinalização de segurança
82. Sistema normativo de segurança
83. Sistemas de controle de acesso
84. Sistemas de segurança contra incêndio
85. Sistemas integrados de segurança
86. Técnica de entrevista prévia
87. Técnicas de abordagem a pessoas e tratamento às vítimas
88. Técnicas de atendimento ao público
89. Técnicas de entrada e abordagem em edificações
90. Técnicas de intervenção policial e de verbalização
91. Tecnologia de segurança aplicada à atividade de polícia judicial
92. Uso diferenciado da força
93. Vigilância e policiamento ostensivo
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IV - Apoio e participação institucional
 Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada
 PEPCEX - Programa de Educação Policial Continuado
 CESDH - Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos

V - Recursos didáticos utilizados
 Ambiente Virtual de Aprendizagem com todo o suporte educacional necessário disponível durante o período do curso;
 Fórum geral para ambientação, notícias, avisos e contato direto com o Professor Coordenador Pedagógico do curso e um fórum para cada Unidade de
Ensino. Todos fóruns com tutoria 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 de vários níveis acadêmicos:
graduados, especialistas, mestres e doutores;
 Livros didáticos digitais contendo todo o conteúdo programático proposto;
 Videoaulas discorrendo sobre o conteúdo programático proposto;
 Biblioteca de apoio com materiais didáticos complementares;
 Projeto andragógico do curso;
 Grupo de whatsapp para interação entre os participantes (participação facultativa e recomendável).
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VI - Certificação
Receberão o certificado a todos os participantes que obtiverem índice de
aproveitamento superior a 70% em todas as disciplinas. Modelo do certificado:
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UNIDADE 2

Do Centro de Estudos de
CIÊNCIAS POLICIAIS

Objetivos:

 Evidenciar a infraestrutura organizacional do GJ&A e suas
diretrizes pedagógicas/andragógicas;
 Manifestar como serão as metodologias educacionais e
tecnologias de informação e comunicação utilizadas no
curso, bem como os princípios que nortearão os sistemas
de avaliação e gestão de resultados.

Centro de Estudos de

CIÊNCIAS POLICIAIS
Do Centro de Estudos de Ciências Policiais

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 acadêmicas relacionadas à área do saber CIÊNCIAS POLICIAIS.

MISSÃO: promover estudos de caráter técnico científico sobre ciências policiais.

VISÃO: ser referência nacional na propagação de conhecimentos técnicocientíficos sobre ciências policiais e segurança orgânica até dezembro de 2025.

OBJETIVO GERAL: desenvolver competências para formação e aperfeiçoamento dos profissionais que desenvolvem atividades de segurança pública e privada
nos níveis estratégico, tático, técnico, operacional e administrativo, considerando as
seguintes definições:
 FORMAÇÃO: processo de desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos e habilidades específicos para o exercício da atividade de polícia
judicial;
 APERFEIÇOAMENTO: processo de desenvolvimento profissional contínuo
e de competências estratégicas e essenciais para a melhoria da prestação
jurisdicional;
 COMPETÊNCIA: conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos agentes e inspetores da polícia judicial, visando ao alcance dos objetivos estratégicos dos órgãos do
Poder Judiciário;
 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS: processo de aprendizagem
orientado para o saber, o saber fazer e o saber ser, na perspectiva da estratégia organizacional.
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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 vinculados 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, administrativo e o estreitamento dos vínculos entre as unidades de formação do Poder
Judiciário e outras instituições públicas ou privadas que tenham objetivos afins.

PRINCÍPIOS E PREMISSAS

I - A atividade de inteligência é a base para estruturação de todo o processo de planejamento e execução das atividades policiais e de segurança orgânica, seja na esfera estratégica, tática, técnica ou operacional.
II – O êxito do processo de governança e execução das atividades de segurança
pública e privada depende diretamente do aprofundamento dos conhecimentos das
ciências policiais que devem girar em torno do binômio teoria/prática.
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Da metodologia de gestão educacional
Nossa metodologia de ensino tem como diretriz oferecer
um serviço educacional de excelência, para tanto, envolve um conjunto de estratégias pedagógicas e tecnológicas que composto
por: equipe pedagógica; espaço virtual de aprendizagem; materiais
didáticos; sistema de comunicação e sistema de avaliação.
A equipe pedagógica é responsável pela assessoria pedagógico-andragógica, planejamento do design instrucional, sistema tutorial, monitoramento
do espaço virtual de aprendizagem, elaboração e distribuição dos materiais didáticos, sistema de comunicação e interação, e sistema de avaliação.
Nosso critério de seleção dos docentes engloba a exigência de formação sólida,
experiência anterior e vasto conhecimento na área de conhecimento objeto da aprendizagem/disciplina, ou áreas afins, bem como, de perfil adequado que envolve:
 Competência técnica comprovada: bom nível de navegação pela internet e ambiente
web, domínio das ferramentas e tecnologias educacionais previstas no projeto pedagógico do curso, preferencialmente, com experiência em docência presencial e EaD;
e capacidade para:
 Desenvolver a capacidade de integração dos diálogos nas diferentes mídias contemporâneas, previstas para o curso;
 Desenvolver a visão de mundo adequada a um agente de transformação;
 Desenvolver a visão interdisciplinar e a capacidade de articulação entre teoria e prática com o foco na mudança de atitude do participante e na possibilidade de intervenção do participante no contexto de sua atuação profissional;
 Possuir conforto tecnológico desejável na mediação da aprendizagem, em atividades
mistas (presencial/virtual);
 Incentivar o desenvolvimento de trabalho em equipe, na aprendizagem baseada em
solução de problemas, com o foco na mudança de atitude do participante e na intervenção deste sobre o problema analisado;
 Perceber e lidar com situações de conflito;
 Promover a interação, interatividade e cooperação na aprendizagem virtual e presencial;
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 Promover o desenvolvimento da inteligência horizontal (interação, interatividade e
cooperação);
 Desenvolver a autoconsciência crítica que possibilite a relação pensar-agir com autonomia;
 Pensar de forma sistêmica focando na compreensão da relação entre os objetos da
aprendizagem/disciplinas do curso e o contexto pessoal (dos participantes) e global
(da realidade do atual universo corporativo e social);
 Desenvolver a consciência sociopolítica de forma a sensibilizar o participante para o
exercício de sua cidadania, postura ética e responsabilidade social;
 Educar e articular a relação interpessoal dos integrantes do curso, seja no processo
de aprendizagem virtual ou presencial.
Os materiais didáticos são constituídos por livros, apostilas, vídeos e publicações
técnicas. São classificados em informativos e didático-pedagógicos.
Os materiais informativos são: o projeto pedagógico-andragógico; o manual “Educação à Distância - Como estudar no Centro de Estudos de Polícia Judicial”; o calendário acadêmico e as instruções acadêmicas.
Os materiais didático-pedagógicos são disponibilizados em duas categorias: principal
e complementar.
O material didático principal é constituído por livros e vídeos de direitos autorais reservados elaborados por profissionais selecionados pelo Centro de Estudos de Polícia Judicial. O conteúdo deste material aborda especificamente a grade curricular do curso.
Já o material didático complementar é constituído por livros, apostilas e vídeos de
domínio público elaborado por profissionais diversos. O conteúdo deste material aborda
questões correlacionadas à grade curricular do curso e outros conteúdos não necessariamente abordados no curso.
Os livros didáticos são elaborados por um ou por vários professores conteudistas especialistas nas áreas de conhecimento abordadas no livro. Este material é produzido em
uma linguagem especial para educação à distância sob a seguinte perspectiva:
 Estrutura andragógica que valoriza a liberdade & responsabilidade; reflexão & ação;
educação & diálogo (interatividade);
 Design autoinstrucional que permite o desenvolvimento das atividades acadêmicas
sem a assistência sistemática do professor;
 Valorização das tecnologias de informação e comunicação como ferramentas facilitadoras da aprendizagem.
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Da metodologia de gestão tecnológica nos
processos educacionais
A Gestão tecnológica nos processos de educação envolve uma série
de ferramentas de mediação na aprendizagem virtual que formam o
sistema de comunicação e interação.
Esse sistema é construído com base nas tecnologias de informação e
comunicação onde a ferramenta mais importante é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, pois neste ambiente são disponibilizados os
fóruns, os vídeos, os e-mails, telefones, as imagens, os manuais, o
mural de avisos e outros recursos importantes para um estudo de qualidade.
Além das ferramentas de mediação na aprendizagem supracitadas, quando é identificada a necessidade de comunicação instantânea entre grupos, a critério dos discentes e
do docente, poderão ser criados grupos de comunicação como Whatsapp, videoconferência
ou chat on line, sem prejuízo de agendamento de atendimento individual por telefone com o
professor responsável pela disciplina.
A gestão da orientação da aprendizagem à distância ocorre no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, pois nesse ambiente são disponibilizados os suportes educacionais necessários para viabilizar um crescimento acadêmico com qualidade. Entre as múltiplas utilidades e facilidades oferecidas pelo Ambiente Virtual, destacam-se abaixo as funcionalidades
para os discentes. Neste ambiente de aprendizagem o aluno poderá:
 Acompanhar notícias do curso;
 Consultar o calendário acadêmico ou o cronograma de estudo;
 Assistir vídeos relacionados ao curso;
 Visualizar ou baixar a apostila ou o livro utilizado no curso;
 Interagir com os demais alunos compartilhando ideias e interesses comuns;
 Interagir com o (s) professor (es) do curso;
 Realizar as atividades avaliativas “on line”;
 Enviar atividades avaliativas subjetivas;
 Acompanhar o desempenho individual;
 Comunicar com os monitores de ensino ou com a Secretaria de Educação à Distância.
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Dos princípios de gestão de resultados de
ensino-aprendizagem
Os princípios de gestão de resultados são fundamentados em múltiplos pilares, a saber: sistema ensino-aprendizagem com orientação andragógica; interdisciplinaridade; gestão de pessoas; sistema de avaliação; indicadores de desempenho ou de resultado.
Sistema ensino-aprendizagem com orientação andragógica – Materializase com a junção da teoria com a prática, por meio de pesquisas, simulações, dinâmicas de grupos e trabalhos ou desafios individuais, de forma a valorizar o desenvolvimento do conhecimento, experiências e habilidades individuais, bem como, a
interação, colaboração e cooperação entre os participantes e demais envolvidos no
processo, tanto nas modalidades presencial, como à distância.
A produção do conteúdo e o planejamento da agenda de atividades serão orientados pelas propostas da interdisciplinaridade e polidocência, além de integrar-se
à fundamentação teórica e às atividades de reconstrução do conhecimento durante
o processo ensino-aprendizagem.
No ensino a distância, o Campus Virtual de Aprendizagem, baseado na plataforma MOODLE, customizado e contextualizado para o curso, proporciona sustentação didático-pedagógico-andragógica e tecnológica ao método proposto. No caso do
ensino presencial, o conteúdo disponibilizado no Campus Virtual serve como sustentação complementar didático-pedagógico-andragógica e tecnológica à prática presencial do curso.

Interdisciplinaridade - No desenvolvimento da aprendizagem, várias atividades poderão ser realizadas, de modo a permitir a discussão ou debates em torno de
situações reais que foram ou são vivenciadas pelos próprios discentes.
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Desta forma, o docente passa a ser um facilitador para construção do conhecimento e os discentes - que são profissionais, experientes, e muitas vezes mestres
em sua área de atuação - assumem posição essencial no processo de capacitação,
pois passam a interagir de forma a tornar a teoria plenamente correspondente e aplicável as suas atividades práticas e profissionais.
Gestão de pessoas – A valorização do capital intelectual e os critérios de seleção dos docentes supracitados, aliados a uma estrutura organizacional de qualidade outorgam a garantia de resultados satisfatórios aos discentes nessa jornada do
saber.

Sistema de avaliação - Este sistema engloba a avaliação do sujeito da
aprendizagem (atividades de autoavaliação ou de fixação do conteúdo e avaliações
para aferição da aprendizagem); avaliação do curso e dos instrutores; avaliação da
instituição de ensino.

Indicadores de desempenho ou de resultado - Levando-se em consideração o curso, o perfil de seus participantes, o nível de complexidade das atividades
propostas, as dificuldades na mediação tecnológica nas atividades de aprendizagem
à distância, o Grupo Jocemar & Associados poderá utilizar os seguintes indicadores
para aferição de resultados:
 Número de participantes certificados;
 Número de participantes egressos;
 Média de desempenho dos participantes;
 Índice médio de desempenho do aluno em relação à turma;
 Índice médio de desempenho do aluno em relação à integralização da carga
horária total do curso.
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Corpo docente do CECP
PROF. DR. ANTONIO CELSO RIBEIRO BRASILIANO - CEGRC, CIEAC, CIEIE, CPSI, CIGR, CRMA, CES, DEA, DSE,
MBS. Membro da Galeria dos Imortais da Academia Brasileira de
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais – ANE – Academia Nacional de Economia, ocupando a cátedra 190. É Presidente da
Brasiliano INTERISK e idealizador do Software - Inteligência em
Riscos Corporativos INTERISK; Profissional com mais de 30
anos de experiência nacional e internacional nas áreas de governança, riscos, compliance, auditoria, controles internos e segurança corporativa, com vivência nos países: Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, México; Doutor em Science et Ingénierie de L’Information et de L’Intelligence
Stratégique – UNIVERSITÉ PARIS – EST (Marne-La-Vallée) – Paris – França; Master Degree - Diplome D´Etudes Approfondies (DEA) en Information Scientifique et
Technique Veille Technologique – UNIVERSITÉ TOULON – Toulon - França; Especializado em: Inteligência Competitiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRJ; Gestión da Seguridad Empresarial Internacional pela Universidad Pontifícia
Comillas de Madrid – Espanha - DSE; Planejamento Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - SP; Bacharel em: Ciências Militares, graduado pela Academia Militar
das Agulhas Negras e em Administração de Empresas, graduado pela Universidade
Mackenzie; Certificações: Certificação Internacional pela Corporación EuroAmericana de Seguridad – CEAS – Espanha em Especialista en Gestión de Riesgos Cibernéticos - CEGRC; Certificación Internacional de Especilaista en Antifraude
y Compliance – CIEAC; Certificación Internacional de Especialista en Investigación
Empresarial – CIEIE, Certificación Profisional de Seguridad Internacional – CPSI e
Certificación Internacional Gestión de Riesgos – CIGR; pelo IIA Global (Institute of
Internal Auditors) Risk Management Assurance – CRMA; pela Associação Brasileira
de Segurança Orgânica - ABSO; Especialista em Segurança Empresarial – CES,
pela Brasiliano INTERISK em Master Business Security; pela Universidad Comillas
de Madrid – Espanha – Director de Seguridad Empresarial – DSE. Autor de 17 livros
versando sobre Governança, Compliance, Gestão e Análise de Riscos. Professor
Convidado: do IPT da USP do Programa de Mestrado; da Fundação Dom Cabral
para Cursos de Governança e Gestão de Riscos; atual Coordenador Técnico e Professor do MBA - Gestão de Riscos Corporativos em convênio com a Brasiliano INTERISK; Idealizador, Coordenador e Professor do Curso Avançado em Segurança
Empresarial – Master Business Security – MBS. Membro da Comissão de Estudo
Especial de Gestão de Riscos da ABNT/CEE-63 – ISO 31000/31010/31004 – Gestão
de Riscos e ISO 22301/22313 Gestão de Continuidade de Negócio – Segurança da
Sociedade.
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PROF. DR. HENRIQUE MARTINS ROCHA: Doutor em
Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produção) 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 Finanças 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 Janeiro, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Produtos (Engineering Excellence) pelo Rochester Institute of Technology. Atuou por 27 anos no Brasil,
USA e Canadá em funções executivas e técnicas em empresas como Xerox, White
Martins, Flextronics, Remington, CBV e Siemens, nas áreas de Análise de Negócios e
Estratégia Empresarial, Projetos e Programas, Desenvolvimento de Novos Produtos e
Processos, 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 publicou 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 técnica 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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CORONEL FERNANDO MONTENEGRO Militar, Professor.
Doctor Honoris causa in “Security and Defense” pela Albert
Schweitzer University; Doutorando em Relações Internacionais,
jornalista e consultor; Mestre em Ciências Militares e em Operações Militares; Especialista em Gestão e Direção de Segurança pela Universidade Autônoma de Lisboa, Especialista em
Gestão da Administração Pública, Bacharel em Ciências Militares pela AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras. Auditor do Curso de Defesa Nacional de Portugal.
Possui mais de 30 anos de experiência em comando, gestão e treinamento de pessoas no meio militar e na iniciativa privada. Atualmente atua também como articulista
de revistas especializadas e comentarista convidado na TV do Brasil e de Portugal.
Coautor de vários livros. De 2012 a 2019 atuou como consultor de empresas e governos de países, Diretor de Segurança, Professor do Curso de Pós-Graduação em
Gestão e Direção de Segurança da Universidade Autónoma de Lisboa, Jornalista,
Comentarista convidado na GLOBO, SIC-Portugal e outros. Em 2011/2012, foi comandante da Força de Pacificação do Exército dos Complexos de favelas do Alemão
e da Penha (RJ); Comandante da Segurança de arenas esportivas e vila de atletas
internacionais do V CISM Military World Games – Rio 2011. Em 2009/2010 foi Instrutor, Oficial de Gestão e Chefe da Divisão de Ensino (Instrutor Chefe) no Centro de
Instrução de Guerra na Selva – Manaus – AM. Entre 2000/2006 foi Subcomandante,
Oficial de Logística, Oficial de Inteligência e Oficial de Operações nas Unidades
Operacionais de Selva e do Nordeste. Entre 1989/1999, no 1°Batalhão de Forças
Especiais, foi Comandante de Equipes de Comandos, de Operações Especiais e de
Contra-Terror, Oficial de Operações Psicológicas e Oficial de Inteligência, Coordenador/Instrutor do Curso de Comandos. Possui dezenas de Cursos Operacionais e
de Gestão Estratégica, entre os quais destacam: Curso de Defesa Nacional - Instituto da Defesa Nacional de Portugal; Gestão Estratégica da Informação – Instituto Militar de Engenharia; Coordenação de Segurança de Área – GSI-Presidência da República; Planejamento Estratégico Organizacional – Exército; Negociação e Gerenciamento de Crise – BOPE/RJ e Exército; Cursos de Forças Especiais/Comandos -1°
Batalhão de Forças Especiais, Segurança e Proteção de Autoridades/EB, etc.
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CORONEL

GENES

LUIS

MONTEIRO

Militar,

Professor,

DE

MARILAC

Bacharel

MALUF

em

Ciências

Militares pela AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras,
Mestre em Aplicações Militares, com altos estudos em
Política, Alta Administração e Estratégia e especializações
nas áreas de Inteligência (Escola de Inteligência Militar do
Exército), Gestão e Assessoramento de Estado-Maior, Gestão da Administração
Pública (Universidade Castelo Branco), Gestão de Projetos (MBA- Fundação Getúlio
Vargas/RJ) e Política e Estratégia (ADESG/PR e UNIBEM). Possui, também,
bacharelado e licenciatura em Geografia (UFPR).
Esteve ligado à atividade de Inteligência por mais de 15 anos, o que lhe
proporcionou

conhecimento

em

Inteligência,

Contrainteligência,

Segurança

Institucional, Operações de Inteligência e Gestão de Riscos. Foi Oficial de
Inteligência do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, do Comando da 5ª Região Militar
e 5ª Divisão de Exército (Curitiba/PR) e do Departamento-Geral do Pessoal do
Exército (Brasília/DF). Foi Oficial de Operações de Inteligência do Comando da 5ª
Região Militar e 5ª Divisão de Exército e comandou a 5ª Companhia de Inteligência
(Recife/PE) e a 15ª Circunscrição de Serviço Militar (Curitiba/PR).
Participou na elaboração do Plano de Gestão de Riscos para a Segurança da
Copa do Mundo FIFA 2014 na cidade sede de Curitiba/PR. Foi instrutor de
Estabelecimentos de Ensino no Exército Brasileiro na Escola de Formação
Complementar do Exército (EsFCEx) e na Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN). Foi professor do XLV Curso de Política, Estratégia e Inteligência (CEPE) da
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG/PR) em parceria
com a Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC).
Além das atividades citadas, ministrou palestras/treinamentos para órgãos
públicos e privados a respeito de Inteligência, Contrainteligência e Gestão.
Atualmente, é Assessor Militar da ABIN na Superintendência Estadual do
Paraná e ministra cursos abertos de Inteligência, Gestão e Gerenciamento de Riscos
por meio das empresas ENYGMA - Soluções com Inteligência Ltda. e Grupo
Jocemar & Associados – GJ&A – Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.
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ANA MARIA DE SOUSA DUARTE: Mestre em Direto, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC GOIÁS (2011); Especialista em Direito Público e em Direito Processual pela Universidade de Rio Verde, FESURV (2010); Especialista em Direito
Penal e Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, PUC GOIÁS (2010); graduada em Direito pela Faculdade de
Educação e Ciências Humanas de Anicuns (1996); possui formação complementar
em dezenas de cursos jurídicos.
É professora no Centro de Estudos de Polícia Judicial desde 2020 e na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás desde 2002, onde, no curso de graduação em Direito ministra aula sobre Prática Jurídica Processual Civil e também sobre todas as
etapas das matérias de Direito Penal e Direito Processual Penal.
Em sua trajetória profissional atuou na qualidade de Assessora de Promotoria no
Ministério Público (GO), entre 2007 e 2009; foi professora da disciplina de Prática
Processual Penal no curso de graduação em Direito da Faculdade Sul-Americana,
FASAM, nos anos de 2007 e 2008; foi professora na disciplina de Processo Civil no
curso de graduação em Direito da Faculdade de Caldas Novas, UNICALDAS, de
2006 a 2008. Também atuou como Advogada de Defesa no Tribunal do Júri, de
1998 a 2005.
Autora da dissertação: Globalização Consequência do desafios do mundo moderno
e os impactos no meio ambiente. Justiça Global: Estado, Cidadania Pública no mundo atual (2012).
Participou de dezenas de bancas de trabalhos de conclusão de graduação entre os
anos de 2004 e 2019. Participou ainda de uma série de eventos, congressos, exposições e feiras em sua área de atuação.
Currículo Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/7442631754599055
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JOCEMAR PEREIRA DA SILVA, professor, pesquisador, escritor e especialista em segurança pessoal, patrimonial e do
trabalho; formado em segurança do trabalho e segurança privada; graduado em Gestão de Segurança Pública; pósgraduado em Higiene e Segurança do Trabalho, associado
benemérito da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança Orgânica; professor coordenador acadêmico no Grupo Jocemar & Associados – Educação Corporativa, no Centro de Estudos de Ciências Policiais e na
ABSPP - Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada; professor coordenador 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 Transporte; foi Diretor do Serviço de Segurança e Transporte, membro da Comissão Permanente 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 Positivo
(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 dezenas de
livros de segurança, entre os quais destacam-se: Curso de Extensão Universitária
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 Crises e Operações de Inteligência (2018); A Atividade de Inteligência no Poder Judiciário (2017);
Desenvolvimento de Professores Conteudistas (2016); Gestão de Segurança Corporativa Estratégica; Inteligência e Contra Espionagem Empresarial; Etc.
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LUCIANO MARQUES – Professor de Segurança. Atualmente
responde pela gestão da segurança patrimonial e seguros em
uma indústria de dispositivos médicos desde 2009. Técnico
em Segurança Patrimonial pela Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – UTFPR; graduado em Gestão de Segurança Privada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC PR; pós-graduado em Gestão da Segurança Corporativa pela AVM – Faculdade Integrada; MBA em Gestão de Riscos Corporativos pela FESP – Faculdade
de Engenharia de São Paulo. MBS – Master Business Secutity em Segurança Empresarial pela FAPI – Faculdade de Administração de São Paulo. Possui vários cursos de especialização profissional nas áreas de gestão de segurança, gestão de riscos, gestão da continuidade de negócios, compliance e auditoria. É especialista em
segurança certificado pela ABSO – Associação Brasileira dos Profissionais em Segurança Orgânica (CES – Certificado de Especialista em Segurança) em 2013 e pela
CEAS – Corporación Euroamericana de Seguridad (CPSI – Certificado Profesional
de Seguridad Internacional) em 2014 e em 2017. É instrutor de Formação de Vigilantes credenciado junto à Polícia Federal nas disciplinas: Legislação Aplicada e Direitos Humanos, Noções em Segurança Privada, Noções de Segurança Eletrônica, Vigilância, Gerenciamento de Crises, Revisão e Atualização das Disciplinas Básicas
(Reciclagem). Foi professor Titular de Cursos Livres na CEAS/PR em 2018; Instrutor
da CPS – Cursos Profissionais de Segurança de 2014 à 2017; Supervisor Operacional da Metropolitana Vigilância Comercial e Industrial S/A de 2007 à 2009; Supervisor de Vigilância na Special Service Segurança Ltda. de 2006 à 2007; Vigilante /
Apoio Tático / Auxiliar Operacional / Assistente Operacional na Pires Serviços de
Segurança e Transporte de Valores Ltda. de 1997 à 2006. Possui vários artigos publicados: Visão Integrada da Gestão de Riscos Corporativos; Estratégia em Gestão
de Riscos: A Importância Estratégica do Processo Integrado de Gestão de Riscos
Corporativos; Fraude Corporativa: Será que estou correndo riscos? (Revista Gestão
de Riscos – Edição 109, 117 e 124, respectivamente); A Ética e a Gestão de Riscos
Corporativos; Risco Cibernético: A Ameaça Real do Mundo Virtual; Continuidade de
Negócios: Como se Proteger num Mundo de Incertezas (Site Administradores.com).
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SANDRO AMARAL – Investigador de Polícia e atua no Setor
de Inteligência do COPE – Centro de Operações Policiais Especiais onde desenvolve diariamente as atividades relacionadas
ao ciclo de produção de conhecimentos. Possui larga experiência nas áreas de repressão de crimes, gerenciamento de crise
com reféns e formação e aprimoramento de sistemas de inteligência. Sua sólida experiência é fruto de 26 anos de atividade na Polícia Civil do
Estado do Paraná, onde já atuou em diversos segmentos, a saber: Delegacia de
Furtos e Roubos - Setor de Inteligência; Delegacia Estelionato e Desvio de Cargas –
Setor de Inteligência; 2º, 4º e 5º Distrito Policial; Secretaria Executiva e CAER - Centro de Operações Aéreas da Secretaria de Estado da Segurança Pública; T.I.G.R.E.
- Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial; F.E.R.A. - Força Especial de
Repressão Antitóxicos; Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV); 9º Distrito Policial/Divisão de Telecomunicações. Possui dezenas de cursos de segurança e
diversas honrarias/condecorações, entre as quais se destacam: Medalha de Mérito
Policial e Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa do PR, ambas em 1995, pela
ação do resgate de reféns na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR; Voto de
Louvor, 1996, pela solução de sequestro envolvendo jovem da capital Paranaense;
Agradecimento, 2000, pela colaboração nas negociações que levaram à paz carcerária na Prisão Provisória de Curitiba; Medalha de Bronze de Serviço Policial, 2005,
por 10 anos de relevantes serviços à sociedade Paranaense; Menção Honrosa da
Assembleia Legislativa do Estado, 2013 e 2017, pelos relevantes serviços ao Estado
do Paraná, etc. É professor de segurança e operações policiais há 19 anos, entre os
cursos ministrados destacam-se o Curso de Introdução à Inteligência Policial para
Guarda Municipal de Campina Grande do Sul em 2018; o Curso de Inteligência em
Fontes Abertas (OSINT) e Entrevista Investigativa – Área de Segurança Nacional
para RUMO Logística em 2018, o Curso de Ação Policial dentro do curso de formação de Delegados da Polícia Civil do PR em 2003, o Curso de Especialização de
Operações Especiais – Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2001 e o Curso de Atualização Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial de Intervenção
e Gerenciamento de Crises – Departamento da Polícia Civil do PR em 2000.
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NAASSON POLAK: Tenente-Coronel PMRR, graduado em
Pedagogia e em Segurança Pública, Escritor, Professor de
dezenas de matérias em cursos para Oficiais Militares e para
demais agentes de segurança pública e privada, Orientador e
Avaliador de Banca de Defesa de Artigo Científico e de Monografias para dezenas de Oficiais Militares... Como Oficial
Superior, na PMPR, já atuou nos seguintes locais e funções:
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP): Coordenador de Cursos; - Chefe da Seção de Planejamento, Operações e Inteligência; 3º Batalhão de Polícia Militar/Pato Branco: - Chefe da Seção de Transportes; Comandante do 2º Pelotão da 2ª Companhia – Dois Vizinhos; - Comandante da 2ª
Companhia – Francisco Beltrão; Regimento de Polícia Montada: - Coordenador de
Curso de Formação de Soldados; - Adjunto Chefe da Seção de Planejamento e
Operações; - Chefe da Seção de Inteligência; Batalhão de Polícia Florestal: - Coordenador de Curso de Formação de Soldados; - Chefe da Seção de Inteligência;
Agência Central de Inteligência (PMPR): - Adjunto Chefe da Seção de Operações; Chefe da Seção de Operações de Inteligência; Academia Policial Militar do Guatupê
(APMG): - Coordenador de Cursos; - Chefe da Seção Inteligência e Operações; Comando do Policiamento do Interior: - Chefe da Agência Regional de Inteligência; Batalhão de Polícia Rodoviária: - Chefe da Seção de Planejamento e Operações; Colégio da Polícia Militar (CPM): - Subcomandante; Academia Policial Militar do Guatupê
(APMG): - Comandante da Escola de Oficiais; 17º Batalhão de Polícia Militar – São
José dos Pinhais: - Chefe da Seção de Planejamento, Instruções e Operações; 13º
Batalhão de Polícia Militar – Curitiba: - Subcomandante; - Chefe da Seção de Planejamento, Instruções e Operações; 1º Comando Regional de Polícia Militar – Curitiba:
- Chefe da Seção de Planejamento, Instruções e Operações; 20º Batalhão de Polícia
Militar: - Comandante; Batalhão de Polícia de Trânsito – Curitiba: Comandante.
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VITOR JORGE DOS SANTOS JUNIOR, atual Coordenador de Segurança Institucional da Agência
Brasileira de Promoção do Turismo Internacional –
EMBRATUR; Pós Graduado em Segurança Pública; Graduado em Licenciatura Plena em Educação
Física pela UERJ; integrante do corpo docente da
Academia Nacional de Polícia – ANP/PF onde já ministrou aulas de Segurança de
Dignitários, Primeiros Socorros em Atividade Policial, Entrevista e Interrogatório e
Treinamento Físico Policial; é instrutor credenciado pela Polícia Federal e no Grupo
Jocemar & Associados em diversas disciplinas; possui certificação como profissional
de saúde nos programas de treinamento da AHA – American Heart Association do
curso BLS – Basic Life Support (RCP – Ressuscitação Cardiopulmonar com DEA –
Desfibrilação Externa Automática) e de FIRST AID – Primeiros Socorros no atendimento pré-hospitalar – APH; possui Certified Expert in Internal Investigations and
Corporate Counterintelligence pelo Instituto ARC.
Foi Agente Especial da Polícia Federal por 22 anos onde: coordenou Operações Policiais de relevância Nacional e Internacional; atuou como chefe de equipes de segurança pessoal e como segurança pessoal de autoridades nacionais e estrangeiras,
como por exemplo na segurança pessoal do Ministro da Justiça Sergio Moro em
2019; na liderança de equipe da segurança aproximada do Presidente do Brasil eleito, Jair Messias Bolsonaro em 2018, do Rei da Holanda, do Presidente de Portugal,
de diversas outras autoridades estrangeiras durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e de várias outras autoridades dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo que estiveram sob ameaça de morte.
Participou de dezenas de cursos e eventos de segurança promovidos pela Polícia
Federal, pela Senasp e outras instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, etc.
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INÁCIO BELINA FILHO: Graduado em Direito pela PUC-GO;
Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento
pela PUC-GO; Especialista em Direito Penal pela UFGO; Especialista em Ciências Criminais pela UNAMA; atualmente é
Professor concursado de Direito Processual Penal I e Prática
Jurídica Penal na PUC-GO; Professor em nível de especialização "lato sensu" na Escola da Magistratura de Goiás - ESMEG;
foi Professor de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da UFG (2009 2011) e na Universidade Salgado de Oliveira (2004 - 2012); Parecerista do Instituto
Brasileiro de Direito Constitucional IBDC; foi ainda, membro da Comissão de Direitos
e Prerrogativas da OAB/GO (2007/2010). É advogado criminalista; Membro da
Associação Brasileira dos Professores de Ciências Penais ABPCP. Tem experiência
na área de Direito, com ênfase em Ciências Penais. Autor do livro: Tribunal do Júri Da Duração Razoável do Processo Penal, Ed. PUC.
Currículo Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/5192876846940597

GLAUBER BILHALBA DE ALMEIDA é Bacharel em Direito
pelas Faculdades Integradas de Campo Grande; Graduado
em História pela UNIASSELVI; Especialista em Direito Civil
pela Faculdade de Campo Grande; Especialista em Direito
do Estado e das Relações Sociais pela Universidade Católica Dom Bosco; Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela UNIDERP. É Policial Judicial, instrutor interno de segurança e chefe da Seção de Segurança Pessoal do Tribunal Regional
do Trabalho da 9º Região. Atuou como professor de Legislação Turística na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; foi chefe do Setor de Segurança no Tribunal
Regional do Trabalho da 24ª Região...
Participou de dezenas de cursos e eventos jurídicos e de segurança promovidos pelos tribunais e por outras instituições públicas e privadas.
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JOILTON BATISTA DE ANDRADE é Bacharel em Direito; pósgraduado em Direito Civil e Processual Civil; Policial Judicial
Federal; integrante do Grupo Especial de Segurança e Inteligência (GESI) do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba; ex
Agente de Polícia Civil da Paraíba; foi Oficial do Exército Brasileiro – 1º Tenente de Cavalaria – R/2, onde foi instrutor de Armamento, 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 Formação de Sargentos Temporários do EB; instrutor do Curso de Formação de Motoristas 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 Direitos Humanos; Noções de Segurança Privada; Vigilância; Noções de Criminalística e
Técnicas de Entrevista Prévia; Proteção de Autoridades; Relações Humanas no Trabalho, etc.

JOSUÉ LIMA DA SILVA, instrutor no Grupo Jocemar & Associados e no Centro de Estudos de Polícia Judicial nas matérias de educação física, defesa pessoal, imobilizações táticas, técnicas de operação de tonfa e bastão retrátil; faixa preta - 6º Dan de Taekwondo; faixa preta - 1º Dan de Hapkido;
Árbitro Nacional - 1ª classe da CBTKD - Confederação Brasileira de Taekwondo; Mestre Examinador estadual e VicePresidente da FPTKD - Federação Paranaense de Taekwondo; Diretor de Artes
Marciais da Associação Londrina de Taekwondo; Professor na PCT - Centro de
Treinamento, credenciado pela Polícia Federal e pelo CREF – Conselho Regional de
Educação Física, filiado à CBTKD e a FPTKD; professor colaborador de defesa pessoal no 2º Comando Regional de Polícia Militar (5º BPM e 4ª Cia. Independente Londrina); possui cursos de especialização em artes marciais, esportes de combate
e lutas (Jiu-jitsu, Krav Magá, Muay Thai, Arte Marcial Russa).
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Calendário de cursos 2021 e 2022
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