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Apresentação 
 

Prezado leitor; 

 

O propósito deste Projeto Pedagógico/Andragógico 

é apresentar-lhe o Curso de CRIMINOLOGIA, CRIMINA-

LÍSTICA E DIREITO APLICADO À ATIVIDADE DE SEGU-

RANÇA PÚBLICA E PRIVADA. 

Este curso também corresponde ao segundo semes-

tre das Especializações em CIÊNCIAS POLICIAIS e do 

curso de Pós-Graduação em GESTÃO DE OPERAÇÕES 

DE SEGURANÇA PRIVADA. 

Nestes cursos reunimos diversos especialistas, mes-

tres e doutores que servirão de facilitadores do conheci-

mento das principais disciplinas que devem servir de sub-

sídio para o desenvolvimento das atividades dos profissio-

nais de segurança pública e privada.   

Além das informações detalhadas sobre o curso, es-

te projeto lhe propiciará uma visão sistêmica sobre o Cen-

tro de Estudos de Ciências Policiais e sobre seus objetivos. 

Esperamos que nosso trabalho possa agregar valo-

res e contribuir efetivamente na compreensão do universo 

jurídico que deve nortear a atividade dos profissionais de 

segurança pública e privada, quer na fase preventiva ou 

durante o atendimento de emergências infracionais. 

 

Boa leitura. 

 

Luciane de Oliveira Silva 

Diretora Executiva

 



  

 

 

De maneira genérica, todo profissional de segurança pú-

blica e privada tem o dever legal de proteger pessoas, proteger 

patrimônio e preservar a ordem pública em seus três aspectos: 

segurança, tranquilidade e salubridade.  

Mas a responsabilidade destes profissionais não se res-

tringe às ações preventivas para conter a criminalidade ou para 

salvaguardar pessoas e ativos, pois muitas vezes necessitam 

atuar de forma coercitiva ou repressiva para fazer frente às situa-

ções de: violência, violações de direitos, crimes ou contraven-

ções penais e toda sorte de conflitos, perturbações e infrações 

que podem se manifestar no ambiente de trabalho sob sua tutela. 

Logo, o profissional de segurança muitas vezes é o res-

ponsável imediato pela aplicação da lei e, neste sentido, o exer-

cício de suas atribuições exige um conhecimento peculiar das 

normas de Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Proces-

sual Penal, Direitos Humanos e de outras normas que lhe confi-

ram a segurança jurídica para tomar decisões em conformidade 

com a lei. 

Ao longo deste curso desenvolveremos competências de 

caráter técnico-jurídico em um nível mínimo e imprescindível pa-

ra atuação do profissional de segurança que, muitas vezes, é o 

operador do direito que tem o primeiro contato com o cidadão ou 

com o infrator. 

Neste contexto, o foco é que o profissional de segurança 

tenha o conhecimento jurídico necessário para desenvolver suas 

atividades sem cometer crimes e com pleno respeito aos direitos 

dos cidadãos. 

Bons estudos! 

  

Jocemar Pereira da Silva 

Professor Coordenador Acadêmico 

Contextualização 
 
 
 



  

 



 
 

 

 

 

 

 
UNIDADE 1 
 
 
 
 
 

Do Curso CRIMINOLOGIA,  

CRIMINALÍSTICA E DIREITO 

APLICADO À ATIVIDADE DE  

SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA 

 
 
 

 
 

Objetivos: 
 
 

 
 
 
 

 Apresentar o curso quanto aos seus objetivos gerais e es-

pecíficos, equipe de docentes, conteúdo programático, 

carga horária, modalidades de ensino, recursos utilizados, 

metodologia de organização e funcionamento, certificação 

e investimento. 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

 

Desenvolver as competências de caráter técnico-jurídico imprescindíveis pa-

ra atuação do profissional de segurança para que este possa intervir preventiva-

mente, coercitivamente ou repressivamente nos ambientes sob sua responsabili-

dade, seja para manter ou reestabelecer a ordem pública, para proteger pessoas 

ou para salvaguardar o patrimônio, tudo em estrita observância aos dispositivos 

legais. 

Os objetivos específicos estão detalhados no item 3, em cada um dos três 

bimestres que o compõem este curso. 

 

 

 

 

 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: 126 horas 

 Tempo de realização: 1 semestre. 

 Previsão de início do curso: ver calendário na página 32. 

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

 Valor do investimento: R$ 250,00/mês. 

 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 22. 

 Corpo docente: Ver página 28 (professores conteudistas e professores tutores) 

1 - Objetivos do curso 

 

2 - Resumo do Curso 
 

mailto:treinamento@policiajudicial.com.br
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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 te-

mos 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. 

 

 

3 - Conteúdo programático detalhado 
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OBJETIVO GERAL DO 1º BIMESTRE:  

 

Desenvolver conhecimentos de natureza técnica-jurídica visando conferir ao 

profissional de segurança, responsável imediato pela aplicação da lei, a confiança 

necessária para executar suas atividades preventivas, coercitivas ou repressivas 

em plena conformidade com a lei, em especial, com a pluralidade dos direitos hu-

manos já consagrados no âmbito nacional e internacional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 1º BIMESTRE: 

 

 Compreender os conceitos e a evolução histórica dos direitos humanos e do 

Direito Constitucional; 

 Conhecer as características dos direitos humanos e as dimensões de direitos; 

 Entender a correlação dos direitos humanos com a ordem constitucional brasileira; 

 Assimilar como ocorre e quais são os reflexos da integração do Brasil no cená-

rio internacional no que se refere à proteção de direitos humanos; 

 Visualizar os impactos diretos dos tratados internacionais de direitos humanos 

na atuação do profissional de segurança; 

 Reconhecer a importância das ações de proteção aos direitos humanos desen-

volvidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA); 

 Identificar como deve ocorrer na prática a aplicação da lei pelos agentes de se-

gurança pública e privada, seja durante a execução ou durante o processo de 

gestão da atividade de segurança; 

 Conhecer os princípios fundamentais constitucionais (políticos, jurídicos e insti-

tucionais ou regionais); 

 Identificar a relação da Constituição Federal com os demais ramos jurídicos e 

atos normativos; 

 Reconhecer no âmbito da Constituição quais são os direitos e garantias fun-

damentais e os direitos e deveres individuais e coletivos; 

 Compreender como ocorre a organização do Estado e dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário; 

4.1 Objetivos do 1º bimestre – 42h 
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 Identificar o sistema de segurança pública na perspectiva constitucional; 

 Analisar os principais de atos constitucionais de impugnação para sanar ilegali-

dades ou abuso de poder (Habeas Corpus e Mandado de segurança); 

 Reconhecer a aplicabilidade direta do Direito Constitucional sobre a atividade 

de segurança pública e privada. 

 

 

 

 

 

 
 

1. NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E DE  
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

1.1 DIREITOS HUMANOS 

1.1.1 Introdução aos direitos humanos 

1.1.1.1 Evolução histórica 

1.1.1.2 Conceitos 

1.1.1.3 Dimensões de direitos 

1.1.1.4 Características 

1.1.2 Direitos humanos e sua relação com a ordem constitucional brasileira 

1.1.2.1 Sujeitos da ordem constitucional brasileira 

1.1.2.2 A necessária integração da ordem jurídica Estatal no plano internacional 

1.1.2.3 O Brasil e os tratados internacionais de Direitos Humanos 

1.1.2.4 Impactos diretos na atuação do Profissional de Segurança 

1.1.3 Sistemas Global e Regional de proteção aos direitos humanos 

1.1.3.1 Breves apontamentos 

1.1.3.2 A Organização das Nações Unidas (ONU) 

1.1.3.3 A Organização dos Estados Americanos (OEA) 

1.1.4 A aplicação da lei pelos agentes de segurança pública e privada 

1.1.4.1  Agentes de Segurança Pública 

1.1.4.2  Agentes de Segurança orgânica (público e privado) 

4.2 Conteúdo do 1º bimestre – 42h 
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1.1.5 Efetividade dos direitos humanos na execução, comando e gestão 

da atividade de segurança 

1.1.6 Os desafios aplicados à realidade brasileira 

 

1.2 DIREITO CONSTITUCIONAL 

1.2.1 Direito Constitucional 

1.2.1.1 Conceito  

1.2.1.2 Evolução  

1.2.1.3 Aspectos históricos 

1.2.1.4 Características 

1.2.2 Direito Constitucional brasileiro 

1.2.2.1 Antecedentes da CF-1988 

1.2.3 Princípios Fundamentais 

1.2.3.1 Princípios políticos constitucionais 

1.2.3.2 Princípios jurídicos constitucionais 

1.2.3.3 Princípios institucionais ou regionais  

1.2.4 Relação da Constituição com os demais ramos jurídicos e atos 

normativos 

1.2.5 Direitos e Garantias Fundamentais 

1.2.5.1  Das cláusulas pétreas 

1.2.5.2  Da extensividade dos direitos e garantias fundamentais 

1.2.5.3  Relação dos direitos e garantias fundamentais com tratados e pactos 

internacionais 

1.2.6 Direitos e deveres individuais e coletivos 

1.2.7 Organização do Estado 

1.2.8 Organização dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

1.2.9 Sistema de segurança pública nos termos do artigo 144 da CF-88 

1.2.10 Das ações de impugnação 

1.2.10.1 Do “Habeas Corpus” 

1.2.10.2 Do Mandado de segurança 

1.2.11 Considerações finais sobre Direito Constitucional aplicado à segu-

rança pública e privada 
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OBJETIVO GERAL DO 2º BIMESTRE: 

 

Ampliar o conhecimento sobre Direito Penal e Direito Processual Penal ten-

do como referência as demandas de caráter técnico-jurídico imprescindíveis para 

atuação do profissional de segurança para que este possa intervir preventivamente, 

coercitivamente ou repressivamente nos ambientes sob sua responsabilidade, seja 

para manter ou reestabelecer a ordem pública, para proteger pessoas ou para sal-

vaguardar o patrimônio à luz dos dispositivos legais. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 2º BIMESTRE: 
 

 Identificar a relação direta e imediata do Direito Penal com a atividade de segu-

rança; 

 Conhecer a lei penal e os seus princípios; 

 Compreender a teoria geral do crime e os seus principais elementos; 

 Reconhecer os tipos penais de acordo com o bem jurídico atingido; 

 Identificar as possibilidades de penas, de medidas de segurança e até mesmo de 

ação penal; 

 Entender quais são os conceitos, os objetivos e a aplicabilidade do Direito Pro-

cessual Penal; 

 Compreender a dinâmica de como ocorre o processo de formulação da acusa-

ção, a produção de provas o exercício da defesa e o julgamento da lide; 

 Conhecer os princípios processuais e a persecução penal; 

 Conhecer os conceitos e a cronologia de uma instrução criminal, bem como a 

teoria geral da prova e as possibilidades de medidas assecuratórias; 

 Assimilar a teoria geral das medidas cautelares e a dinâmica do encerramento 

do processo (atos condenatórios e decisórios). 

 

 

 

5.1 - Objetivos do 2º bimestre – 42h 
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2. NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DE 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

2.1  DIREITO PENAL 

2.1.1 Introdução ao Direito Penal 

2.1.2 A lei penal 

2.1.3 Teoria geral do crime - Infração penal 

2.1.4 Sujeitos, objetos e classificação dos crimes 

2.1.5 Classificação dos crimes 

2.1.6 Do fato típico (conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade) 

2.1.7 Tipicidade e antijuricidade 

2.1.8 Culpabilidade e imputabilidade penal 

2.1.9 Exclusão de ilicitude 

2.1.10 Concurso de pessoas 

2.1.11 Das penas 

2.1.12 Das medidas de segurança 

2.1.13 Da ação penal 

2.1.14 Extinção da punibilidade 

2.1.15 Divisão dos tipos penais de acordo com o bem jurídico atingido 

2.1.16 Crimes contra a pessoa 

2.1.17 Crimes contra o patrimônio 

2.1.18 Crimes contra infraestruturas críticas 

2.1.19 Crimes contra a incolumidade, saúde ou paz pública 

2.1.20 Outros tipos de interesse direto da segurança orgânica 

 

2.2  DIREITO PROCESSUAL PENAL 

2.2.1 Introdução ao Direito Processual Penal 

2.2.2 Norma processual 

2.2.3 Princípios processuais 

5.2 - Conteúdo do 2º bimestre – 42h 
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2.2.4 Persecução penal 

2.2.5 Notícia do crime, polícia e investigação 

2.2.6 Inquérito policial 

2.2.7 Ação penal 

2.2.8 Jurisdição penal e competência 

2.2.9 Pressupostos e relação jurídica processual 

2.2.10 Sujeitos processuais 

2.2.11 A instrução criminal 

2.2.12 Teoria geral da prova 

2.2.13 Do ônus da prova 

2.2.14 Das provas em espécie 

2.2.15 Atos ordenatórios e decisórios 

2.2.16 Medidas assecuratórias 

2.2.17 Processo penal cautelar e medidas cautelares em espécie 

2.2.18 Procedimentos 

2.2.19 Sentença 

2.2.20 Coisa julgada e possibilidades de recursos e ações impugnativas 
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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. 

Desenvolver conhecimentos técnicos para que o profissional de segurança possa 

intervir em um local de crime com plena observância da lei, seja no que diz respeito 

à observância dos direitos e garantias fundamentais, ou no que tange ao respeito à 

doutrina operacional de segurança e ao cumprimento das determinações previstas 

no Código de Processo Penal. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar o contexto da violência no Brasil; 

 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; 

 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; 

 Reconhecer um local de crime e suas classificações; 

 Conhecer as ações operacionais que devem ser desencadeadas no local de 

crime; 

 Compreender como deve ser a atuação do profissional de segurança no contex-

to da cadeia de custódia; 

6.1 - Objetivos do 3º bimestre – 42h 

 



 

 

 

 

 

www.policiajudicial.com.br 

treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585 20 

 

Centro de Estudos de 

CIÊNCIAS POLICIAIS 
 

 

 Assimilar como deve ocorrer a coleta e a preservação de evidências e de pro-

vas; 

 Analisar as técnicas de observação, memorização e descrição; 

 Entender a dinâmica de emprego das técnicas de entrevistas e de interrogató-

rio; 

 Conhecer o conjunto básico de informações que pode agregar valor ao proces-

so de elaboração de relatório de ocorrência; 

 Desenvolver conhecimentos básicos sobre investigação criminal; 

 Assimilar como ocorrem as perícias criminais relacionadas à balística forense, 

genética forense, papiloscopia e perícia documental, entre outros. 

 

 

 

 

 
 

3. CRIMINOLOGIA E CRIMINALÍSTICA 
 

 

3.1 CRIMINOLOGIA 

3.1.1 Análise criminal do Brasil 

3.1.2 Introdução à criminologia 

3.1.3 Escolas criminológicas 

3.1.4 Teorias da criminologia ambiental e autodefesa urbana  

3.1.4.1 Teoria das atividades rotineiras & autodefesa urbana 

3.1.4.2 Teoria da escolha racional & autodefesa urbana 

3.1.4.3 Teoria do padrão criminal & autodefesa urbana 

3.1.4.4 Teoria da oportunidade & autodefesa urbana 

3.1.5 Violência contra a mulher 

3.1.6 Violência contra crianças e adolescentes 

3.1.7 Prevenção e repressão da violência 

3.1.7.1 Sensação e estado de segurança 

3.1.7.2 O princípio de Pareto como instrumento de autodefesa urbana 

3.1.7.3 Treinamento e adestramento para autodefesa 

6.2 - Conteúdo do 3º bimestre – 42h 
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3.1.7.4 Negociação e administração de conflitos 

3.1.7.5 Metodologia para repressão da violência 

3.1.8 Políticas públicas de segurança 

 

3.2 CRIMINALÍSTICA 

3.2.1 Introdução à criminalística 

3.2.2 Local de crime e suas classificações 

3.2.3 Ações operacionais no local de crime 

3.2.4 Cadeia de custódia, preservação de provas 

3.2.5 Coleta de evidências e de provas 

3.2.6 Observação, memorização e descrição  

3.2.7 Técnicas de entrevistas e de interrogatório 

3.2.8 Elaboração de relatório de ocorrência 

3.2.9 Investigação criminal 

3.2.10 Perícia Criminal; Balística forense; Genética forense 

3.2.11 Papiloscopia 

3.2.12 Perícia documental 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 - Realização 
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8 - Convênios 

 

9 - 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; 

 Dezenas de videoaulas discorrendo sobre o conteúdo programático propos-

to; 

 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. 

Ao aluno aprovado, será facultado solicitar sua certificação na categoria de 

Curso de Extensão Universitária mediante o pagamento da taxa correspondente. 

Modelos da frente e do verso dos certificados nas próximas páginas: 

10 - Recursos didáticos utilizados 

 

11 - Certificação 
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R$ 250,00/mês. 

 
Duração do curso: 1 semestre, 06 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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. 

 

12 - Valor do investimento 
 

13 - 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 em plena harmonia com as Reso-

luções do Conselho Nacional de Justiça e com os atos normativos dos tribunais su-

periores; 

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. 

 

 

14 - Do Centro de Estudos de Ciências Policiais 
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ANA MARIA DE SOUSA DUARTE: Mestre em Direto, Rela-

ções Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Uni-

versidade Católica de Goiás, PUC GOIÁS (2011); Especialis-

ta em Direito Público e em Direito Processual pela Universi-

dade 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 Ciências Policiais desde 2020 e na Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás desde 2002, onde, no curso de graduação em Direi-

to 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 mun-

do 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, expo-

sições e feiras em sua área de atuação. 

Currículo Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/7442631754599055 

15 - Corpo docente do CECP 

 

http://lattes.cnpq.br/7442631754599055
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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; Es-

pecialista 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 especializa-

ção "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 

 

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. 

http://lattes.cnpq.br/5192876846940597
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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. 
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PROF. DR. HENRIQUE MARTINS ROCHA: Doutor em 

Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produ-

ção) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesqui-

ta Filho, com estudos de pós-doutoramento em Proje-

tos/PDP na mesma instituição, Mestre em Sistemas de 

Gestão pela Universidade Federal Fluminense, Especialis-

ta 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 Fe-

deral do Estado do Rio de Janeiro; Engenheiro Mecânico pela Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Produtos (Enginee-

ring 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 pro-

fessor-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 científi-

cos + 29 capítulos de livro. Autorou três livros, coautorou seis, organizou um e fez re-

visão 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. Consul-

tor nas áreas de Projetos, Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos, Análise 

Estratégica e de Negócios.  
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16 - Calendário de cursos 2021 e 2022 
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