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Apresentação 
 

Prezado leitor; 

 

O propósito deste Projeto Pedagógico/Andragógico 

é apresentar-lhe o Curso TÉCNICAS OPERACIONAIS DE 

INTERVENÇÃO POLICIAL. 

Este curso também corresponde ao terceiro 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 no aprimoramento das técni-

cas e táticas operacionais empregadas durante as ativida-

des de segurança pública e privada, seja no âmbito preven-

tivo ou repressivo; seja na proteção de pessoas ou dos ati-

vos organizacionais. 

 

Boa leitura. 

 

Luciane de Oliveira Silva 

Diretora Executiva

 



  

 

 

 

Proteger autoridades e o patrimônio, executar escol-

tas, efetuar abordagens de agressores em potencial, efetuar 

prisão em flagrante, auxiliar na custódia provisória e na es-

colta de presos, zelar pela segurança ou pela garantia da 

ordem em determinado ambiente são apenas alguns exem-

plos de atividades de risco exercidas pelos profissionais de 

segurança. 

Todo profissional que exerce estas e outras atividades 

de alto risco são obrigados a portar e a saber utilizar ade-

quadamente os instrumentos de segurança e os equipamen-

tos de proteção compatíveis com o grau de risco inerente às 

suas funções. 

Neste sentido, a eficácia, a eficiência e a efetividade 

de uma equipe de segurança só ocorre quando os gestores e 

a alta administração de uma organização apoia sua força de 

segurança disponibilizando o treinamento necessário e os 

recursos compatíveis com o grau de risco existente. 

O propósito deste curso é justamente desenvolver as 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) ne-

cessárias para que os profissionais de segurança saibam 

intervir adequadamente nestas ocorrências de alto risco e 

saibam operar com segurança os principais instrumentos de 

menor potencial ofensivo e o próprio armamento letal, sem-

pre com foco na preservação da vida e na garantia dos direi-

tos e valores fundamentais do Estado Democrático de Direi-

to. 

Bons estudos! 

  

Jocemar Pereira da Silva 

Professor Coordenador Acadêmico 

Contextualização 
 
 
 



  

 



 
 

 

 

 

 

 
UNIDADE 1 
 
 
 
 
 

Do Curso  

TÉCNICAS OPERACIONAIS 

DE INTERVENÇÃO POLICIAL 

 
 
 

 
 

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 competências necessárias para que os profissionais de segu-

rança pública e privada saibam intervir adequadamente nas ocorrências de alto 

risco, seja em caráter preventivo, coercitivo ou repressivo. Esta competência en-

globa o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para reali-

zar abordagens e operar, com segurança, os principais instrumentos de menor po-

tencial ofensivo e o próprio armamento letal, sempre com foco na preservação da 

vida e na garantia dos direitos e valores fundamentais do Estado Democrático de 

Direito. 

 

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 36. 

 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 

1 - Objetivos do curso 

 

2 - Resumo do Curso 
 

mailto:treinamento@policiajudicial.com.br
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 Coordenação temática e executiva: Professor Especialista Jocemar Pereira 

da Silva 

 Convênio: Sim, ver página 25. 

 Corpo docente: Ver página 31 (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 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 competências técnicas e táticas para utilização da arma de fogo 

nos níveis básico, intermediário e avançado, dando ênfase aos conhecimentos so-

bre revólveres, pistolas, espingardas, munições, fundamentos do tiro, regras de 

segurança e táticas para confrontos armados. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 1º BIMESTRE: 

 

 Conhecer os termos técnicos, os conceitos, a doutrina e os fundamentos de 

armamento e tiro; 

 Analisar os principais pontos da legislação, da doutrina e das normas de segu-

rança para uso de armas de fogo, quer durante os treinamentos ou durante o 

exercício da atividade profissional; 

 Aprender técnicas de manuseio, operação e manutenção do revólver, incluindo 

a resolução de incidentes de tiro; 

 Aprender técnicas de manuseio, operação e manutenção da pistola, incluindo a 

resolução de incidentes de tiro; 

 Desenvolver conhecimentos gerais sobre a espingarda de repetição; 

 Estudar os princípios de balística e compreender a diferença entre os principais 

tipos de armamento e munições; 

 Compreender as vantagens, desvantagens, aplicabilidade e situações de con-

traindicação das armas de defesa pessoal (revólver e pistola); 

 Conhecer as principais técnicas e táticas para confrontos armados, incluindo os 

princípios de tiro defensivo e autoproteção e os procedimentos de segurança 

em confrontos armados; 

 Conhecer táticas avançadas de tiro em situações adversas, como por exemplo 

a realização de tiro em movimento, tiro em situações de estresse e tiro em 

áreas de baixa luminosidade com e sem lanterna. 

4.1 Objetivos do 1º bimestre – 42h 
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1. ARMAMENTO E TIRO 
 

1.1  Introdução, doutrina e fundamentos de armamento e tiro 

1.1.1 Termos técnicos 

1.1.2 Conceitos  

1.1.3 Manuseio das armas: municiar, desmuniciar, alimentar, carregar, travar, 

destravar, engatilhar, desengatilhar, acionamento de gatilho 

1.1.4 Fundamentos para uso de armas: Postura, Base, Posicionamentos, Em-

punhadura, Visada, Acionamento do gatilho, Controle de respiração, 

Controle de recuo 

1.1.5 Análise e correção postural 

1.1.6 Tiro de ação simples e de ação dupla 

1.1.7 Tiro simples, duplo, de advertência e diversos 

 

1.2  Legislação e doutrina para uso de armas de fogo 

1.2.1 Legislação aplicada ao uso de armas de fogo 

1.2.2 Noções de uso diferenciado da força 

1.2.3 Arma de fogo como último recurso para defesa pessoal ou de terceiros 

1.2.4 Conduta no estande 

1.2.5 Regras de segurança para o uso de armas de fogo: acondicionamento, 

transporte, acautelamento, porte, conduta individual 

 

1.3  Estudo de armas e de munições 

 

1.3.1 Estudo do revólver 

1.3.1.1 Nomenclatura e função das principais peças  

1.3.1.2 Limpeza e conservação  

1.3.1.3 Inspeção da arma  

1.3.1.4 Carregar e descarregar o armamento: com uma mão; com as duas 

mãos e com jet loader  

1.3.1.5 Manutenção, montagem e desmontagem do armamento  

4.2 Conteúdo do 1º bimestre – 42h 
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1.3.1.6 Incidentes de tiro (pane e solução) 

 

1.3.2 Estudo da pistola 

1.3.2.1 Nomenclatura e função das principais peças  

1.3.2.2 Travas de segurança  

1.3.2.3 Como municiar e como desmuniciar  

1.3.2.4 Como regular a alça de mira:  

1.3.2.5 Desmontagem e montagem  

1.3.2.6 Adaptação de pistola para canhotos  

1.3.2.7 Inspeção da arma  

1.3.2.8 Limpeza e conservação  

1.3.2.9 Incidentes de tiro (pane e solução)  

 

1.3.3 Estudo da espingarda de repetição 

1.3.3.1 Especificações técnicas 

1.3.3.2 Instruções de segurança  

1.3.3.3 Nomenclatura  

1.3.3.4 Desmontagem da arma para limpeza  

1.3.3.5 Remontagem da arma  

1.3.3.6 Como carregar e descarregar a arma  

1.3.3.7 Limpeza e lubrificação  

 

1.3.4 Noções de balística e comparativo de armamento e munições  

1.3.4.1 Noções básicas de balística 

1.3.4.2 Estudo das munições 

1.3.4.3 Análise das características das munições 

1.3.4.4 Vantagens e desvantagens das munições 

1.3.4.5 Poder de parada 

1.3.4.6 Blindagem 

1.3.5 Estudo das vantagens, desvantagens, aplicabilidade e situações de con-

traindicação das armas de defesa pessoal (revólver e pistola) 

1.3.6 Aspectos para considerar na escolha da arma e da munição para defesa
  

1.4  Táticas para confrontos armados 
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1.4.1 Táticas defensivas 

1.4.1.1 Princípios de tiro defensivo e autoproteção 

1.4.1.2  Acompanhamento do alvo 

1.4.1.3  Controle de ambiente 

1.4.1.4  Saneamento de panes 

1.4.1.5  Conceitos e utilização de cobertura e abrigo 

1.4.1.6  Posições não ortodoxas de tiro 

1.4.1.7  Mudanças de base (pivô) 

 

1.4.2 Táticas de confronto 

1.4.2.1 Procedimentos de segurança em confrontos armados 

1.4.2.2 Recarga operacional ou de combate 

1.4.2.3 Técnicas de saque rápido com tiro instintivo 

1.4.2.4 Coldreamento da arma 

1.4.2.5 Condições de porte 

1.4.2.6 Tipos de recargas 

1.4.2.7 Tempos de saque 

1.4.2.8 Tiro visado, semi-visado e instintivo 

1.4.2.9 Triângulo de decisão 

1.4.2.10 Código de Cores 

1.4.2.11 Pista de Identificação e Decisão 

1.4.3 Táticas avançadas de tiro 

1.4.3.1 Exercícios práticos de tiro em situações adversas 

1.4.3.2 Combate contra múltiplos agressores 

1.4.3.3 Tiro estático e dinâmico 

1.4.3.4 Combate em áreas de baixa luminosidade com e sem lanterna 

1.4.3.5 Tiro ambidestro com empunhadura dupla e simples 

1.4.3.6 Tiro sob estresse 

1.4.3.7 Tiro embarricado 

1.4.3.8 Regras de segurança e conduta na utilização de armas de fogo 

1.4.3.9 Tiro em seco (dry fire) 

1.4.3.10 Emprego de arma sobressalente (backup gun)  

1.4.3.11 Técnicas de defesa contra armas de fogo 
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OBJETIVO GERAL DO 2º BIMESTRE: 

 

Desenvolver competências necessárias para que os profissionais de segu-

rança saibam intervir adequadamente nas ocorrências de alto risco, seja em cará-

ter preventivo, coercitivo ou repressivo. Esta competência engloba o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para realizar abordagens com 

foco na preservação da vida e na garantia dos direitos e valores fundamentais do 

Estado Democrático de Direito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 2º BIMESTRE: 
 

 Assimilar técnicas de planejamento e gestão de riscos para intervenção em 

ocorrências policiais; 

 Reconhecer técnicas de adestramento mental para a execução das atividades 

de polícia; 

 Compreender os princípios, fundamentos e recomendações de segurança apli-

cáveis no atendimento de ocorrências infracionais; 

 Reconhecer modelos de comunicação e de interatividade com os atores de uma 

ocorrência de segurança; 

 Entender os procedimentos legais em caso de detenção em flagrante delito; 

 Conhecer técnicas de aproximação em abordagens; 

 Assimilar os princípios e fundamentos de planejamento e de execução de abor-

dagem a pessoas; 

 Reconhecer as modalidades de abordagens e os riscos inerentes a cada moda-

lidade; 

 Conhecer as especificidades das pessoas ou dos grupos sujeitos a tratamento 

diferenciado durante uma abordagem policial; 

 Aprender os aspectos legais, os tipos e as técnicas de realização de busca pes-

soal. 

 

5.1 - Objetivos do 2º bimestre – 42h 
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2. TÉCNICAS, TÁTICAS E OPERAÇÕES POLICIAIS 
 

 

2.1 Preparo tático para intervenção em ocorrências policiais 

2.1.1 Gestão de riscos nas operações 

2.1.1.1 Identificação dos riscos da missão operacional e de suas causas 

2.1.1.2 Análise e avaliação dos riscos 

2.1.1.3 Definição da estratégia operacional 

2.1.2 Estado mental de sobrevivência 

2.1.3 Táticas de intervenção em ocorrências de infração penal 

2.1.3.1 Princípios 

2.1.3.2 Fundamentos 

2.1.3.3 Recomendações de segurança 

2.1.3.4 Processo de comunicação em ocorrências 

2.1.4 Procedimentos em caso de detenção 

 

2.2 Técnicas de abordagem  

 

2.2.1 Técnicas de aproximação em abordagens 

2.2.1.1 Cobertas e abrigos 

2.2.1.2 Modalidades de deslocamentos para realizar abordagem 

2.2.1.3 Comunicação por gestos 

2.2.1.4 Uso de lanterna 

2.2.1.5 Técnicas de varredura 

2.2.1.6 Posturas táticas para abordagem a pessoas 

2.2.1.7 Posições de emprego de arma de fogo 

2.2.1.8 Técnica de aproximação triangular (TAT)s 

 

 

5.2 - Conteúdo do 2º bimestre – 42h 
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2.2.2 Abordagem a pessoas 

2.2.2.1 Uso diferenciado de força nas abordagens 

2.2.2.2 Níveis de risco nas abordagens 

2.2.2.3 Estratégias de abordagem a pessoas 

2.2.2.3.1 Abordagens de acordo com o grau de risco 

2.2.2.3.1.1 Abordagem social  

2.2.2.3.1.2 Abordagem preventiva 

2.2.2.3.1.3 Abordagem repressiva 

2.2.2.3.2 Abordagem à autoridades com imunidades a prisão 

2.2.2.3.3 Abordagem a grupos vulneráveis 

2.2.2.3.4 Abordagem às minorias ou a pessoas em surto 

2.2.2.4 Busca Pessoal 

2.2.2.4.1 Aspectos legais da busca pessoal 

2.2.2.4.2 Variedades de busca pessoal 

2.2.2.4.3 Tratamento às vítimas 



 

 

 

 

 

www.policiajudicial.com.br 

treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585 19 

 

Centro de Estudos de 

CIÊNCIAS POLICIAIS 
 

 



 

 

 

 

 

www.policiajudicial.com.br 

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

 

Centro de Estudos de 

CIÊNCIAS POLICIAIS 
 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

Desenvolver conhecimentos sobre protocolos e boas-práticas de gerencia-

mento de crises que podem ser adotadas nas respostas às emergências de segu-

rança. Estas boas-práticas incluem as técnicas e táticas de operação de instrumen-

tos de menor potencial ofensivo, uso diferenciado da força, emprego de algemas e 

atendimento pré-hospitalar tático. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer os conceitos, princípios e a doutrina de gerenciamento de crises; 

 Desenvolver conhecimentos que possibilitem a identificação das hipóteses de 

crises em determinado ambiente de trabalho e identificar as ações de seguran-

ça cabíveis antes, durante e após uma crise; 

 Evidenciar técnicas sobre como agir legalmente quando da ocorrência de crises 

de baixa e de alta complexidade, como por exemplo, como proceder em caso 

pessoas exaltadas, agressão verbal, agressão física, pessoa embriagada ou 

drogadas, filmagens não autorizadas no ambiente organizacional, acessos in-

devidos a ambientes, homicídio, sequestro, suicídio; 

 Compreender as técnicas de segurança que podem ser empregadas nas hipó-

teses em que uma situação de crise evoluir para uma infração penal; 

 Estudar os conceitos, princípios e fundamentos do uso diferenciado da força; 

 Analisar os aspectos legais no uso necessário da força; 

 Discorrer sobre diretrizes e técnicas do uso diferenciado da força analisando os 

reflexos dos atos regulatórios vigentes na atividade de segurança; 

 Expor os princípios e fundamentos do uso diferenciado da força; 

 Identificar níveis de resistência e os respectivos níveis do uso legítimo da força; 

 Analisar situações reais trazendo os fatos para a realidade dos Tribunais; 

 Conhecer os tipos, características, vantagens e desvantagens dos principais 

instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO); 

6.1 - Objetivos do 3º bimestre – 42h 
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 Conhecer a forma de operação dos seguintes IMPO: aparelho de choque, tonfa, 

bastão retrátil, granadas, munições de impacto controlado e espargidores; 

 Analisar os aspectos normativos sobre o emprego de algemas; 

 Conscientizar sobre as consequências jurídicas do emprego inadequado das 

algemas; 

 Conhecer os vários tipos de algemas; 

 Desenvolver técnicas para aplicação de algemas; 

 Desenvolver conhecimentos para prestar o suporte básico de vida a agente de 

segurança pública ou privada que esteja em situação de emergência tática; 

 Estudar técnicas de análise de cenário de emergência e de estabelecimento de 

segurança perimetral; 

 Assimilar técnicas, táticas e procedimentos de abordagem, atendimento e extri-

ficação de vítimas; 

 Identificar as possibilidades de procedimentos de evacuação e transporte de 

vítimas. 

 

 

 

 
 

3. GERENCIAMENTO DE CRISES E 
PROTOCOLOS OPERACIONAIS 

 

3.1 GERENCIAMENTO DE CRISES 

3.1.1 Introdução 

3.1.2 Objetivo do gerenciamento de crises 

3.1.3 Conceito de crise 

3.1.4 Doutrina operacional do gerenciamento de crises 

3.1.4.1 Fases da confrontação 

3.1.4.2 Características determinantes 

3.1.4.3 Insuficiência de informações 

3.1.4.4 Resposta imediata 

3.1.4.5 Classificação dos graus de risco e níveis de resposta 

6.2 - Conteúdo do 3º bimestre – 42h 
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3.1.4.6 Considerações legais 

3.1.4.7 Critérios de ação 

3.1.4.8 Perímetros táticos 

3.1.4.9 Alternativas táticas 

3.1.4.10 Tipologia das crises e dos causadores dos eventos críticos 

3.1.4.11 Questionamentos sobre a doutrina de GC 

3.1.5 O processo de gerenciamento de crises nas organizações 

3.1.5.1 Manejo de emergência 

3.1.5.2 Turba, tumulto ou pessoas exaltadas 

3.1.5.3 Agressão verbal e agressão física, vias de fato, lesões corporais 

3.1.5.4 Pessoas embriagadas ou drogadas 

3.1.5.5 Flagrante delito 

3.1.5.5.1 Recomendações de segurança caso a crise evolua para o crime 

3.1.5.6 Ameaça à dignitário 

 

3.2 USO DIFERENCIADO DA FORÇA 

3.2.1 Conceitos 

3.2.2 Aspectos legais 

3.2.3 Fundamentos 

3.2.4 Níveis de resistência da pessoa abordada 

3.2.5 Níveis de força necessária 

3.2.6 Modelos de uso da força 

3.2.7 Triângulo do uso da força 

3.2.8 Estudo de casos  

 

3.3 OPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

(IMPO) E DE EPIs 

3.3.1 Introdução ao tema 

3.3.2 Algemas 

3.3.3 Aparelho de choque com lançador de dardos energizados 

3.3.4 Aparelho de choque de contato não emitente de dardos energizados 

3.3.5 Bastão PR-24 ou tonfa 

3.3.6 Bastão retrátil 
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3.3.7 Equipamentos de Proteção Individual 

3.3.8 Granadas lacrimogênea 

3.3.9 Munições de impacto controlado 

3.3.10 Munições químicas 

3.3.11 Spray de defesa pessoal a base de extratos vegetais 

3.3.12 Spray de defesa pessoal a base de goma resinada 

3.3.13 Spray de defesa pessoal repelente para animais hostis 

Spray de pimenta, etc. 
 

3.4 EMPREGO DE ALGEMAS 

3.4.1 Aspectos legais no uso de algemas 

3.4.2 Consequências jurídicas do emprego inadequado das algemas 

3.4.3 Tipos de algemas 

3.4.3.1 Algemas de corrente 

3.4.3.2 Algemas articuladas 

3.4.3.3 Algemas rígidas 

3.4.3.4 Algemas de tornozelo 

3.4.3.5 Algemas de combinação 

3.4.3.6 Algemas de corrente abdominal 

3.4.3.7 Algemas de plástico 

3.4.4 Técnicas para aplicação de algemas 

3.4.5 Aplicação frontal 

3.4.6 Aplicação dorsal 

3.4.7 Aplicação combinada 

 

3.5 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO (APHT) 

 

3.5.1 Introdução ao APHT ambiente hostil 

3.5.1.1 Considerações gerais, conceito, objetivos e fundamentos  

3.5.1.2 Níveis de atuação; socorristas táticos  

 

3.5.2 Gestão do cenário da ocorrência 

3.5.2.1 Avaliação de cenário e identificação de ameaças 

3.5.2.2 Segurança e proteção  
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3.5.2.3 Zonas de atuação 

3.5.2.4 Procedimentos de comunicação 

 

3.5.3 Extricação da vítima 

3.5.3.1 Segurança no processo de retirada  

3.5.3.2 Técnicas transportes de emergência 

 

3.5.4 Gestão de vítimas 

3.5.4.1 Triagem de vítimas 

3.5.4.2 Exame inicial e medidas imediatas de salvamento 

3.5.4.3 Exame completo e assistência complementar 

3.5.4.4 Transporte da vítima (evacuação) 

3.5.4.5 Procedimentos de atendimento pré-hospitalar tático 

 

 

 

 

 

 

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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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 Mo-

nografias 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 Inteligên-

cia; 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: - Coor-

denador 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; Co-

mando do Policiamento do Interior: - Chefe da Agência Regional de Inteligência; Ba-

talhão de Polícia Rodoviária: - Chefe da Seção de Planejamento e Operações; Colé-

gio 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 Plane-

jamento, 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. 

 
 

15 - Corpo docente do CECP 
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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. 

 

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 Católi-

ca Dom Bosco; Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Regional pela UNIDERP. É Policial Judicial, instrutor in-

terno de segurança e chefe da Seção de Segurança Pessoal do Tribunal Regional 

do Trabalho da 9º Região. Atuou como professor de Legislação Turística na Univer-

sidade 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 pe-

los tribunais e por outras instituições públicas e privadas. 
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VITOR JORGE DOS SANTOS JUNIOR, atual Co-

ordenador de Segurança Institucional da Agência 

Brasileira de Promoção do Turismo Internacional – 

EMBRATUR; Pós Graduado em Segurança Públi-

ca; 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 atendi-

mento 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 Po-

liciais de relevância Nacional e Internacional; atuou como chefe de equipes de segu-

rança 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 elei-

to, Jair Messias Bolsonaro em 2018, do Rei da Holanda, do Presidente de Portugal, 

de diversas outras autoridades estrangeiras durante os Jogos Olímpicos e Paralím-

picos 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 internaci-

onais, etc. 
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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 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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16 – Calendário de cursos 2021 e 2022 
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