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PALAVRAS DO
MINISTRO
O Plano Anual de Ensino e Pesquisa - Paep é uma ferramenta
diretiva que consolida as ações educacionais que serão
executadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública –
MJSP no ano de 2021. Todas as atividades previstas no
documento referem-se a questão de fundamental importância
para todos aqueles que exercem atividades ligadas à segurança
pública: a valorização profissional por meio da educação.
A Capacitação dos agentes de segurança pública é uma das
metas estratégicas estabelecidas para o exercício 2020-2023 do
MJSP que se realiza em ações educacionais, encontros,
seminários e pesquisas aplicadas. Essas ações repercutem
diretamente na preservação da ordem pública e do bem-estar
social, redundando em prestação dos serviços com padrão de
excelência pautados na capacitação técnica e valorização
profissional dos integrantes do Sistema Único de Segurança
Pública - Susp.
As ações previstas no Paep/2021 materializam os esforços do
Ministério da Justiça e Segurança Pública em contribuir para a
sociedade brasileira. A sua elaboração foi precedida de consulta
a todos os entes federados quanto às suas necessidades de
ensino
e
pesquisa,
como
forma
de
demonstrar
nosso
compromisso em agir de maneira coordenada e integrada com
os Estados. Esperamos que o documento seja um meio eficaz
para
o
cumprimento
da
meta
estratégica
de
ofertar
capacitações
e
pesquisas
alinhadas
à
realidade
social,
consciente que somos dos desafios contemporâneos inerentes às
atividades exercidas pelos nossos agentes de segurança pública.

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro da Justiça e Segurança Pública

PREFÁCIO
O Decreto nº 10.379/20 criou, na estrutura do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Secretaria de Gestão e
Ensino em Segurança Pública (Segen) que, além de possibilitar o
incremento da governança nas atividades de gestão finalística
do Ministério, tem entre seus principais objetivos a melhoria da
eficiência no uso dos recursos destinados à segurança pública e
ao aprimoramento das ações de ensino e pesquisa nessa área.
Para a consecução destes objetivos, a Segen conta com duas
diretorias, a Diretoria de Gestão (Diges) e a Diretoria de Ensino e
Pesquisa (DEP), e seu contingente de servidores, profissionais de
segurança pública de todo o País que têm em suas mãos a nobre
e desafiadora missão de entregar com qualidade à sociedade
brasileira essa fundamental política pública.
O presente Plano Anual de Ensino e Pesquisa (Paep) sintetiza o
planejamento das ações educacionais desta Secretaria. A Segen
agradece a cada uma das instituições e servidores que
colaboraram para a consolidação deste documento.

Josélio Azevedo de Sousa
Secretário de Gestão e Ensino em Segurança Pública

APRESENTAÇÃO
A Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), composta pela
Coordenação-Geral de Ensino (CGEn) e pela Coordenação-Geral
de Pesquisa Aplicada (CGPA), é o órgão responsável pelo
planejamento, implementação e desenvolvimento de ações
educacionais, bem como pelo desenvolvimento de estudos e
pesquisas de interesse da segurança pública.
A CGEn é constituída pela Coordenação de Ensino Presencial
(CEP) e Coordenação de Ensino a Distância (Cead) que oferecem
capacitações, respectivamente, na modalidade presencial e a
distância. Já a CGPA promove o desenvolvimento de pesquisas
na área de segurança pública e engloba a Coordenação de
Estudos em Segurança Pública.
Com objetivo de promover ações de capacitação em segurança
pública, por meio do ensino e da pesquisa aplicada, a DEP
elaborou o Plano Anual de Ensino e Pesquisa (Paep) que
consolida o planejamento de todas as ações educacionais da
diretoria durante o ano de 2021.
Para construção do Paep, os gestores de ensino dos órgãos de
segurança pública dos Estados e do Distrito Federal e as
Secretarias do MJSP, foram consultados sobre suas demandas de
capacitação
e
pesquisa.
A
compilação
das
necessidades
apresentadas resultou em um planejamento mais adequado à
real necessidade do público-alvo.
Espero que o Paep seja uma ferramenta de gestão pedagógica
assertiva para nortear o aperfeiçoamento dos profissionais de
segurança pública, por meio da oferta de cursos, pesquisas e
eventos que contribuam para a excelência na capacitação destes
profissionais em consonância com as realidades singulares dos
Estados e Municípios do Brasil.

Marcos de Araujo
Diretor de Ensino e Pesquisa

EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
DOS CURSOS

Os cursos da Plataforma EaD/Segen são ofertados
durante todo o ano. O usuário poderá se inscrever
em quaisquer dos cursos do catálogo, desde que
possua cadastro no Sistema Nacional de
Segurança Pública - Sinesp.
A única exceção são os cursos da área de
Inteligência em segurança pública, que são restritos
aos profissionais indicados pelas Agências de
Inteligência.

CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS

ENSINO A DISTÂNCIA
Viabilizar a ampliação da formação de analistas criminais no Brasil para que novos
conteúdos relacionados às modernas técnicas de análise sejam empregados em
futuro próximo.

Capacitar os profissionais do Susp para a compreensão da aplicação dos conceitos
de estatística e de sistema de informação geográfica pelo analista criminal.

Auxiliar na correta identificação das armas de fogo, por meio da apresentação de
nomenclatura técnica, classificações e características definidoras, descrição das
armas mais comumente encontradas em território nacional e variações, incluindo
armas produzidas artesanalmente, adulteradas, de pressão ou simulacros.

Capacitar para a atuação que seja apta a produzir os efeitos esperados pelo cidadão,
uma prestação de serviço público adequada, eficiente e em consonância com direitos
e garantias fundamentais.

Apresentar, aos profissionais do Sistema de Segurança Pública, o Protocolo Nacional
de Investigação e Perícia em Crimes de Feminicídio.

Capacitar para a compreensão teórica da Doutrina Nacional de Atuação Integrada de
Segurança Pública (DNAISP), Sistema Integrado de Coordenação, Comunicação,
Comando e Controle (SIC4), Processo de Atuação Integrada (PAI) e das atividades
operacionais desempenhadas pelos Centros Integrados de Comando e Controle
(CICC) Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais.

Capacitar para a compreensão teórica e prática da Plataforma Integrada de
Monitoramento de Segurança Pública (Córtex). Essa ferramenta é voltada para
registrar todas as etapas do planejamento de operações integradas aos moldes do
Sistema Integrado de Coordenação, Comunicação, Comando e Controle - SIC4, além
das atividades operacionais desempenhadas pelos Centros Integrados de Comando
e Controle Nacional (CICCN), estaduais, distrital e municipais.

Fornecer subsídios para a prestação de atendimento de qualidade a grupos
vulneráveis (aqueles suscetíveis à violação devido a questões como gênero, idade,
condição social, deficiência e orientação sexual) a partir dos conhecimentos básicos
sobre os dispositivos legais referentes a cada um desses grupos.

Estudar os aspectos fundamentais da balística que tratam das armas de fogo e
munições. Neste curso o foco continua sendo as armas de fogo, os projéteis, os
estojos de cartuchos e cartuchos, porém com uma visão mais voltada para a análise
dos locais de crimes onde há o emprego das armas de fogo, estudando os ferimentos
produzidos por tiros, impactos de projéteis em superfícies diversas, a trajetória dos
projéteis, a identificação direta e indireta das armas de fogo e os tiros acidentais.

Promover a capacitação dos profissionais da área de segurança pública para a
primeira resposta a uma ocorrência que envolva bombas e explosivos, apresentando
informações básicas sobre identificação, busca e localização desses artefatos e
formas de autoproteção e a proteção de terceiros no cenário da crise.

O curso está voltado para a atuação dos bombeiros militares no desenvolvimento de
ações educativas comunitárias tais como visitas técnicas, projetos sociais, palestras e
apresentações para o público externo que envolvam temas relacionados à prevenção
de acidentes e sinistros.

Fornecer subsídios para a prestação de serviço no atendimento a investigações,
ações e operações policiais, a partir de um enfoque teórico, jurídico e operacional
zelando pela correta cadeia de custódia das provas.

Oferecer conhecimento para que os participantes compreendam as atividades
de busca, localização e resgate de vítimas encontradas superficialmente em
estruturas colapsadas, aplicando a organização e os procedimentos mais adequados
e seguros para o pessoal de primeira resposta e para as vítimas.

Criar condições para que profissionais que atuam na área de segurança pública
possam mobilizar esforços que venham garantir o respeito aos direitos da criança e
do adolescente.

Conscientizar sobre a importância da preservação e conservação do meio ambiente,
caracterizar a biodiversidade brasileira e as leis que a protegem; analisar a Política
Nacional do Meio Ambiente, enumerar as modalidades de crimes contra a fauna e a
flora, comentar, a partir de noções básicas, outros crimes ambientais, conhecimentos
necessários à proteção do meio ambiente e ao enfrentamento dos crimes ambientais.

Capacitar para identificar os recursos tecnológicos mais utilizados no cometimento de
crimes cibernéticos e ao conhecimento sobre os delitos cometidos no meio virtual.
Contribui com aqueles que não são da área específica de tecnologia da informação
para lidar com situações em que a tecnologia esteja envolvida em delitos rotineiros e
orienta as vítimas e a população em geral a prevenir-se e defender-se em relação a
esse tipo de crime.

Difundir informações sobre os principais golpes praticados em tempos de crise
buscando realizar a prevenção de fraudes no meio cibernético. Repassa ao
profissional de segurança pública a casuística e os caminhos para a mitigação dos
efeitos danosos dessa modalidade delitiva em tempos de pandemia e oportunismo.

Capacitar com conhecimentos voltados para a atuação que assegure a proteção dos
direitos humanos de grupos vulneráveis no sistema prisional.

Fomentar a prática da educação para o trânsito na atuação do agente de
segurança pública. Proporciona uma reflexão sobre responsabilidade para que o
profissional atue como agente transformador em prol de um trânsito mais seguro.

Propiciar condições para que os profissionais de segurança pública possam elaborar
materiais que sirvam de base para cursos a distância, que sejam desenvolvidos de
forma impressa ou por meio de tecnologias digitais.

Capacitar policiais e demais profissionais com conteúdo teórico-básico sobre
prevenção e o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Fornecer aos agentes responsáveis pela aplicação da lei conhecimento sobre o
fenômeno desvio de conduta do profissional de segurança pública e seus efeitos
sociais deletérios, além da capacitação acerca dos aspectos doutrinários, legislativos
e jurisprudenciais das mais relevantes.

Difundir los conocimientos básicos necesarios para sustentar los procedimientosm y
actitudes que debe adoptar el primer interviniente en la escena del crimen en la
preservación de la prueba, sea material o subjetiva, así como, sobre su importancia
en cuanto a la idoneidad de los vestigios encontrados con el fin de proporcionar un
correcto análisis de los peritos criminales en el campo de investigacíon en vista de la
aplicacíon de técnicas forenses.

Criar condições para que o participante relacione as convenções, pactos, tratados e
princípios orientadores de direitos humanos, com a Constituição Federal e com
ornamentos jurídicos internos das atividades de segurança pública.

Estabelecer procedimentos operacionais para a correta execução da fiscalização dos
veículos que realizam transporte coletivo de passageiros, com a devida segurança e
eficiência, a partir da observância das normas técnicas e legais, de modo a
desenvolver atividades como coibir o transporte clandestino, combatendo os ilícitos
criminais e garantir a segurança viária com a prevenção das ocorrências de
acidentes.

Capacitar com conhecimentos e técnicas relacionadas à atuação gerencial para a
resolução de conflitos no sistema prisional.

Capacitar e atualiza no tocante as técnicas e procedimentos relacionados ao
gerenciamento de crises, em especial ações de primeira intervenção.

Conhecer os principais instrumentos de menor potencial ofensivo e o correto
emprego, conforme alinhamento previsto na Matriz Curricular Nacional, diretrizes de
direitos humanos e macropolíticas de segurança pública no combate à criminalidade
violenta.

Capacitar profissionais de Inteligência de Segurança Pública e órgãos parceiros, na
área de Inteligência Cibernética, visando apresentar o funcionamento do espaço
cibernético (atividades realizadas pela internet, redes sociais, ferramentas de coleta,
noções de Deep Web), além de assegurar aos profissionais de ISP os meios seguros
para navegação em ambiente cibernético.

Capacitar na área de inteligência cibernética, visando apresentar o funcionamento do
espaço cibernético (atividades realizadas pela internet, redes sociais, ferramentas de
coleta, noções de Deep Web), além de assegurar aos profissionais de ISP os meios
seguros para navegação em ambiente cibernético.

Apresentar ao aluno noções introdutórias relativas à lavagem de dinheiro e ao
financiamento ao terrorismo sob a ótica das instituições bancárias.

Apresentar os princípios básicos dos sistemas de chuveiros automáticos e os
principais requisitos normativos desses equipamentos.

Criar condições para que os integrantes da equipe de investigação criminal possam
contribuir na reconstrução científica de fatos delituosos.

Criar condições para que o investigador perceba o crime de homicídio não apenas
pelo aspecto jurídico como um tipo penal, mas também como um conflito que se
constitui em uma ação social que envolve perfis diferentes das pessoas envolvidas,
diferentes contextos e relações sociais diferenciadas entre vítimas e agressores.
Essa visão multidisciplinar da investigação de homicídio aponta para caminhos mais
seguros na coleta de provas demonstrativas da chamada verdade real do delito.

Promover especificamente aos investigadores do crime de estupro o estudo teórico e
técnico sobre as abordagens de atuação desses profissionais e o conhecimento dos
aspectos conceituais do crime, compreendendo a importância do papel do agente de
segurança nas políticas públicas de prevenção e de controle do delito.

Promover especialmente àqueles egressos do Curso de Investigação do Crime de
Estupro - Aspectos Conceituais – aprofundar os conhecimentos no tema,
compreendendo que a investigação criminal é um processo científico multidisciplinar
e que requer métodos e técnicas de outros campos disciplinares e aprendendo a
aplicar a técnica do profiling criminal na investigação desse tipo de delito.

Promover o desenvolvimento de competências referentes à investigação do crime de
lavagem de dinheiro, com foco patrimonial, por meio de um estudo teórico e técnico
sobre as abordagens de atuação desses profissionais e o conhecimento dos
aspectos conceituais e históricos do crime, como o conhecimento dos instrumentos
de combate ao crime e das fases do processo investigativo.

Difundir conhecimentos, técnicas e tecnologias relacionadas com a investigação
patrimonial visando auxiliar policiais judiciários nas investigações de crimes
patrimoniais. Busca sensibilizar os operadores de segurança pública quanto à
necessidade de planejar e conduzir investigações patrimoniais, à luz da legislação
vigente, se apropriando de técnicas adequadas no combate ao crime organizado.

Promover entre los profesionales de la seguridad pública, especialmente a los
graduados del Curso de Investigación de Delitos de Violación - Aspectos
Conceptuales, profundizar el conocimiento sobre el tema, entendiendo que la
investigación criminal es un proceso científico multidisciplinario y que requiere
métodos y técnicas de otros campos disciplinarios y aprender a aplicar la técnica de
profiling criminal en la investigación de este tipo de delito.

Promover entre los profesionales de la seguridad pública, en particular entre los
investigadores de delitos de violación, el estudio teórico y técnico sobre los enfoques
de acción de estos profesionales y el conocimiento de los aspectos conceptuales del
crimen, entendiendo la importancia del papel del agente de seguridad en las políticas
públicas de prevención y control del delito.

Promover entre los profesionales de la seguridad pública el desarrollo de
competencias relacionadas con la investigación del delito y el análisis patrimonial
mediante el estudio teórico y técnico de los enfoques de actuación de estos
profesionales, los aspectos conceptuales e históricos del delito, los instrumentos para
combatirlo, las fases del proceso de investigación y la legislación que interviene en el
proceso de investigación y análisis.

Difundir conhecimentos e técnicas relacionadas com a investigação criminal que se
inicia ainda no local do fato, especialmente às polícias judiciárias, responsáveis
diretas pela persecução criminal.

Capacitar o discente na elaboração de relatório de local de crime e apresenta
técnicas para o levantamento de provas no local do crime, reconstruindo-se a
dinâmica e eternizando-a através da elaboração do relatório.

Difundir conhecimentos básicos necessários à sustentação dos procedimentos e
atitudes que deverão ser adotadas pelo primeiro interventor do local do crime na
preservação da prova, seja ela material ou subjetiva. Trata da importância das provas
quanto a idoneidade dos vestígios encontrados de forma a proporcionar uma correta
análise dos peritos criminais no âmbito investigativo face a aplicação de técnicas
forense, com o intuito de se chegar à elucidação da verdade, imprescindível à
efetivação da justiça.

Proporcionar a los agentes responsables de hacer cumplir la ley, el conocimiento
sobre el fenómeno del desvío de conducta del profesional de la seguridad pública y
sus efectos sociales nocivos, además de la formación en los aspectos doctrinales,
legislativos y jurisprudenciales más relevantes

Ampliar o conhecimento sobre a mediação comunitária com aportes da experiência
desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território (TJDFT), no
auxílio nas atividades de segurança pública e inspira outras experiências de
mediação.

Capacitar para as distintas abordagens e técnicas de resolução de conflitos, detendose com maior profundidade na perspectiva da mediação. Espera-se que o conteúdo
possa auxiliar os profissionais de segurança pública em suas atividades e inspirar
experiências de mediação comunitária.

Difundir orientações gerais sobre medidas preventivas para evitar a contaminação
dos operadores de segurança pública durante o exercício de funções operacionais e
evitar a disseminação do agente patogênico entre os familiares no ambiente
doméstico ao retornar da jornada de trabalho.

Difundir orientações sobre medidas preventivas para evitar a contaminação dos
operadores de segurança pública durante o exercício das funções operacionais como
abordagens em ocorrências, condução de suspeitos infratores e a tutela de pessoas
privadas de liberdade nas delegacias e nos estabelecimentos prisionais.

Oferecer um guia prático sobre a pesquisa científica. O iniciante encontrará uma
disciplina metodológica, prática e objetiva que o auxiliará na elaboração de projetos
de pesquisa, monografias e artigos científicos relevantes para sua área de atuação.

Demonstrar a atuação para o sucesso do processo investigativo baseado na
produção da prova. As principais áreas envolvidas são os documentos de
identificação e as perícias em locais de crime e em laboratórios, que objetivam a
determinação da autoria delitiva e a perícia necropapiloscópica.

Apresentar informações e ferramentas objetivas, criteriosamente reunidas, para a
compreensão do debate sobre o tema de polícia comunitária, permitindo ao aluno
analisar os pontos fortes e avaliar a utilização de técnicas específicas que
modifiquem a sua realidade e da comunidade em que se insere. De igual maneira,
pretende-se evitar as dificuldades enfrentadas pela polícia comunitária em outras
realidades.

Contribuir para que a promoção de uma cultura de segurança, bem-estar e paz se
constituam como uma estratégia prioritária nas escolas, por meio de ações inerentes
ao policiamento comunitário escolar.

Capacitar profissionais de segurança pública, no tocante ao Policiamento Orientado
para o Problemas através do Método IARA, I - Identificar os problemas vividos na sua
comunidade; A - Analisar as suas causas principais; R - Responder com ações
criativas; Avaliar os seus impactos com o apoio da comunidade. Conscientizando-os
sobre diversas possibilidades de resolução de problemas e conflitos.

Apresentar aos profissionais uma ampla discussão a respeito das políticas públicas
desenvolvidas dentro do sistema prisional brasileiro.

Desenvolver diferentes habilidades discursivas para a comunicação com clareza e
eficiência e revisa aspectos fundamentais à construção de textos em Língua
Portuguesa.

Produzir, consolidar e difundir conhecimentos para auxiliar o profissional de
segurança pública a oferecer atendimento qualificado e direcionado à mulher vítima
de violência.

Proporcionar conhecimentos, habilidades e atitudes que reduzem as fontes
estressoras que causam o sofrimento psíquico decorrentes de situações e
ocorrências ligadas a profissão. Contribui para a melhoria da qualidade de vida
desses profissionais dentro e fora do ambiente de trabalho.

Compreender a reação química do fogo e como ele interage com diferentes tipos de
materiais, além de conhecer as classes específicas de incêndio e os principais
agentes extintores a serem utilizados em cada uma delas e conhecer os principais
elementos de prevenção e combate a incêndios nas edificações.

Capacitar e atualiza no tocante a identificação veicular, documentos pertinentes
(CRLV, CHN) e novas tecnologias empregadas através da placa padrão Mercosul,
CNHe, QR Code.

Proporcionar informações acerca do terrorismo, antiterrorismo e contraterrorismo.
Apresenta estudo sobre as ações desenvolvidas por países que sofreram ataques
por parte de organizações terroristas. Analisa a forma de atuação do Brasil frente a
esta problemática, identificando os aspectos de atuação, prevenção e resposta ao
terrorismo.

Difundir as metodologias de gestão e sistemas de informação disponíveis para o
exercício da atividade de segurança pública como prática da cidadania, da
participação profissional, social e política num Estado Democrático de Direito.

Orientar e padronizar os procedimentos da atuação dos profissionais de segurança
pública em sintonia com os princípios internacionais sobre o uso da força e a redução
dos índices de letalidade resultantes de ações envolvendo agentes de segurança
pública.

Apresentar o videomonitoramento sob vários aspectos como a definição dos tipos e
as formas de monitoramento, planejamento de um sistema de CFTV, a operação e,
principalmente, os paradigmas que envolvem sistemas de segurança eletrônicos
voltados para a segurança pública.

Apresentar conceitos relativos à prevenção e ao combate de incêndios, os sistemas
básicos ativos e passivos de combate, procedimentos de primeira resposta e a
importância de hábitos diários preventivos para a sua ocorrência.

CURSOS COM TUTORIA

Capacitar, por meio de formação básica, o profissional de segurança pública que
desempenha funções nas agências de inteligência.

ENSINO
PRESENCIAL

As matrículas para os cursos presenciais acontecerão
mediante indicação do gestor do órgão em que a vaga foi
ofertada.

ANÁLISE CRIMINAL

Capacitar profissionais da Segurança Pública a desenvolver e utilizar
instrumentos e produtos da Análise Criminal, alinhados com as melhores
práticas para atuação
Edição: Julho
Carga Horária: 128h

ANÁLISE DE RISCO

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para capacitar os
agentes já iniciados na Atividade de Inteligência de Segurança Pública
de diferentes instituições, possibilitando-os a aplicar a metodologia de
Análise de Riscos inserida no contexto de Gestão de Riscos na
Atividade de Inteligência.
Edições: Maio, Julho, Agosto e Outubro
Carga Horária: 40h

APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA

Alinhar conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para
aprimorar competências gerenciais, no intuito de colocar em prática, em
suas instituições de origem, o conhecimento adquirido no curso,
passando à auxiliar nas tomadas de decisão que servirão de subsídio
para a gestão dos órgãos de Segurança Pública.
Edição: Junho
Carga Horária: A Definir

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO - APH

Capacitar os profissionais de segurança pública para prestarem os
primeiros atendimentos aos envolvidos em sinistros diversos, inclusive,
os ocorridos em situações táticas/operacionais.

Edições: Março, Maio, Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro
Carga Horária: 46h

ANÁLISE DE VÍNCULOS UTILIZANDO O IBM I2

Capacitar profissionais que atuam na atividade de Inteligência voltada
para Segurança Pública (analistas) e órgãos parceiros, visando realizar
análise de vínculos por meio das ferramentas de IBM i2 (iBASE e
ANALYST’S NOTEBOOK).

Edições: Março e Junho
Carga Horária: 40h

BÁSICO DE BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO
À SEGURANÇA PÚBLICA - CBI

capacitar profissionais que atuam na atividade de inteligência voltada
para segurança pública (analistas) e órgãos parceiros, para implantação
do conceito de Business Intelligence, a fim de promover uma análise,
criando conexões de dados para gerar uma ampliação multifocal de
temáticas a nível de segurança pública, otimizando a tomada de
decisão.
Edições: Fevereiro, Maio, Agosto e Outubro
Carga Horária: 40h

BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS

Capacitar os bombeiros militares e profissionais da defesa civil, para
atuarem com propriedade em operações de busca e salvamento
especializado, em uma operação de Busca e Resgate em Estruturas
Colapsada (BREC) - Nível Leve.
Edição: Maio
Carga Horária: 48h

CERIMONIAL E PROTOCOLO

Capacitar os profissionais de Segurança Pública para planejar, organizar
e administrar os diversos tipos de eventos por meio da apresentação
dos principais conceitos e critérios que envolvem o cerimonial, etiqueta e
protocolo.
Edição: Julho
Carga Horária: 40h

CONTRAMEDIDAS

Capacitar os profissionais de segurança pública para dominar e conter
situações que envolvam ameaça contra a integridade física e à vida, por
meio de quaisquer instrumentos ou por ataques corporais.
Edições: Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro e Outubro
Carga Horária: 80h

ENFRENTAMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Apresentar aos profissionais de segurança pública das unidades
especializadas aspectos gerais e específicos no enfrentamento à
atuação das organizações criminosas
Edições: Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro
Carga Horária: 40h

ENTREVISTA NA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA - CEAI

Capacitar os profissionais de inteligência de segurança pública no
emprego da entrevista na atividade de inteligência por meio de uma
conversação para obter dados.

Edições: Abril, Junho, Julho e Setembro
Carga Horária: 48h

EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Qualificar os profissionais das agências de inteligência para extrair
dados com o mínimo de contaminação da prova, por meio da suíte
Cellebrite UFED, bem como outras ferramentas forenses disponíveis na
internet, desenvolvendo uma cultura de preservação de evidências
eletrônicas, extração e análise de dados de dispositivos móveis.
Edição: Março
Carga Horária: 80h

GERENTE DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

Capacitar os profissionais designados para planejar, desenvolver e
executar os cursos ofertados, garantindo a qualidade da execução e das
prestações de conta das capacitações no âmbito da Diretoria de Ensino
e Pesquisa - DEP/Segen/MJSP, bem como, o cumprimento do
planejamento anual de ensino e pesquisa.
Edições: Janeiro e Fevereiro
Carga Horária: 18h

GESTÃO DE CONVÊNIOS EM SEGURANÇA PÚBLICA

Apresentar aos profissionais de Segurança Pública o ciclo completo do
estabelecimento de convênios com o MJSP e os principais aspectos
normativos para a formalização da prestação de contas.

Edição: Outubro
Carga Horária: 40h

INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO
PM - BM - PC

Capacitar policiais militares das Unidades da Federação para atuarem a
partir da compreensão de conceitos, técnicas e procedimentos
padronizados pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública
(DFNSP), em ações conjuntas e integradas.
Edição: Março
Carga Horária: 178h

INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO
INATIVOS

Capacitar os policiais militares inativos dos Estados e do Distrito
Federal, para atuarem na Diretoria da Força Nacional de Segurança
Pública (DFNSP), para atuarem a partir da compreensão de conceitos,
técnicas e procedimentos padronizados, em ações conjuntas e
integradas e em atendimento ao Plano Nacional de Segurança Pública
(PNSP).
Edição: Agosto
Carga Horária: 168h

INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO

Capacitar profissionais de segurança pública, no tocante a técnicas de
tiro, manutenção de armamentos e métodos de ensino.

Edição: Junho
Carga Horária: 320h

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA

Capacitar profissionais de Inteligência de Segurança Pública (ISP) e
órgãos parceiros, visando apresentar o funcionamento do espaço
cibernético (atividades realizadas pela internet, redes sociais,
ferramentas de coleta, noções de Deep Web), além de assegurar aos
profissionais de ISP os meios seguros para navegação em ambiente
cibernético.
Edições: Março, Abril, Julho, Setembro e Outubro
Carga Horária: 40h

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Subsidiar as ações dos profissionais de Segurança Pública na
inteligência financeira, aliado com a Atividade de Inteligência Policial, no
que tange ao conhecimento dos princípios doutrinários, dos ramos de
proteção e produção do conhecimento.

Edições: Abril, Junho e Agosto
Carga Horária: 40h

INTERPRETAÇÃO DE MISTURAS DE DNA

Desenvolver e capacitar os profissionais atuantes em laboratórios
oficiais de perícias de genética forense para realizarem interpretação e
valoração estatística de vestígios com misturas de perfis genéticos.

Edição: Novembro
Carga Horária: 32h

MERGULHO AUTÔNOMO - CMAUT

capacitar os profissionais de segurança pública para atuarem nas mais
diversas e complexas operações aquáticas, de salvamento, busca e
resgate, em conformidade com as técnicas e as táticas protocolares.

Edição: Maio
Carga Horária: 360h

METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

Capacitar analistas de Inteligência de Segurança Pública (ISP) que
comporão os Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública
Regional - Centro-Oeste (CIISPR-CO) e o Centro Integrado de
Inteligência de Segurança Pública Regional - Sudeste (CIISPR-SE),
proporcionando padronização, aprimoramento, especificações e
profissionalização na Metodologia de Produção de Conhecimento, com
ênfase em exercícios práticos relacionados à técnica ministrada para
elaboração de documentos de inteligência.
Edições: Abril, Maio, Julho e Agosto
Carga Horária: 40h

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE ENSINO

Oferecer subsídio para que docentes e monitores desenvolvam e
aprimorem a prática pedagógica através do emprego de diferentes
técnicas didáticas.
Edições: Abril, Junho, Agosto, Outubro e Novembro
Carga Horária: 40h

OPERAÇÃO EMERGENCIAIS EM DESASTRES – COED

Capacitar e atualizar os profissionais envolvidos em defesa civil no
tocante às atividades e operações de resposta a desastres de natureza
geológica, hidrológica, estruturas colapsadas, rompimento de barragens
e incêndios florestais.
Edição: Abril
Carga Horária: 340h

OPERAÇÕES DE CHOQUE – NÍVEL MULTIPLICADOR

Capacitar os profissionais de segurança pública nas técnicas e
tecnologias voltadas para o controle de distúrbios civis, reintegração de
posse em ambientes urbanos e rurais, conflitos em estabelecimentos
prisionais, entre outras ocorrências da mesma natureza.
Edição: Setembro
Carga Horária: 382h/a presenciais e 60h/a EaD.

OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA

Capacitar os profissionais de segurança pública e de outras instituições
públicas nacionais e internacionais a atuarem na Atividade de
Inteligência, sob a vertente de Operações de Inteligência, por meio do
conhecimento teórico e prático das principais ações de coleta e busca
com o emprego de técnicas operacionais de inteligência e
procedimentos de ações de busca utilizados na obtenção de dados para
a produção de conhecimentos.
Edições: Maio, Junho, Agosto e Setembro
Carga Horária: 96h

PERÍCIA EM GENÉTICA FORENSE: FORMAÇÃO DE AUDITORES EXTERNOS

Capacitar equipe auditora, conforme requisitos da norma ABNT/NBR
ISO/IEC 17025, vinculados às instituições científicas ou de ensino
superior sem fins lucrativos, para realização de auditorias externas
periódicas de laboratórios de genética forense que compõem a Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).
Edição: Agosto
Carga Horária: 32h

PERÍCIA: ANÁLISE TOXICOLÓGICA – AMOSTRA DE FLUÍDO ORAL

Capacitar peritos criminais na área da Criminalística e difundir
conhecimentos, técnicas e tecnologias relacionadas à Toxicologia
Forense, com foco na amostra de fluído oral.
Edição: Outubro
Carga Horária: 40h

PERÍCIA: ANÁLISE TOXICOLÓGICA QUALITATIVA EM AMOSTRAS DE
INTERESSE FORENSE

Capacitar peritos criminais na área da Criminalística e difundir
conhecimentos, técnicas e tecnologias relacionadas à Toxicologia
Forense.
Edição: Agosto
Carga Horária: 40h

PERÍCIA: ANÁLISES TOXICOLÓGICAS – ALCOOLEMIA E SOLVENTES
ORGÂNICOS VOLÁTEIS

Capacitar peritos criminais que atuam na segurança pública na
identificação de agentes tóxicos em matrizes biológicas, com o objetivo
de fornecer respostas que venham a auxiliar na persecução criminal.

Edições: Abril e Junho
Carga Horária: 40h

PERÍCIA: FORMAÇÃO DE GERENTE TÉCNICO

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para o gerente
técnico interpretar e implementar os requisitos do sistema de gestão
laboratorial preconizados pela Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos (RIBPG).
Edição: Maio
Carga Horária: 40h

PERÍCIA ISO 17025

Capacitar os peritos oficiais na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e
Calibração, para desenvolver e subsidiar a melhoria contínua dos
processos laboratoriais.
Edição: Novembro
Carga Horária: 40h

PERÍCIA ISO 9001

Capacitar os peritos oficiais na norma ABNT NBR ISO/IEC 9001 Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e
Calibração, para interpretar os requisitos normativos e subsidiar a
melhoria contínua dos processos laboratoriais.
Edições: Abril e Outubro
Carga Horária: 24h

PERÍCIA: PROGRAMAÇÃO EM “R” APLICADA EM GENÉTICA

Capacitar os membros da comissão de interpretação e estatística da
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) em
programação e análise estatística de dados genéticos no software R, a
fim de melhor atender às demandas do comitê gestor da RIBPG.
Edições: Fevereiro e Março
Carga Horária: 32h

PERÍCIA: ANÁLISES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Difundir conhecimento e capacitar peritos criminais dos laboratórios
forenses para que possam explorar ao máximo o potencial dos parques
analíticos existentes.

Edição: Agosto
Carga Horária: 36h

PLANEJAMENTO LOGÍSTICO: GESTOR DE SUPRIMENTOS

Capacitar profissionais que atuem diretamente na segurança pública, na
função de gestor de suprimentos, para que haja uma padronização de
procedimentos essenciais da administração pública.
Edições: Março e Agosto
Carga Horária: 50h

POLICIAMENTO AMBIENTAL

Capacitar os profissionais de segurança pública do Sistema Único de
Segurança Pública, de conhecimentos, habilidades e atitudes, para
atuarem no policiamento ostensivo, em fiscalizações, operações e nas
ações de preservação, prevenção e controle ambiental em todas suas
variáveis, e em apoio aos demais órgãos ambientais de acordo com a
legislação vigente no Brasil.
Edição: Maio
Carga Horária: 128h

POLICIAMENTO EM ÁREAS INDÍGENAS

Capacitar profissionais de Segurança Pública para atuação em
policiamento ostensivo e preventivo nas áreas indígenas, traçando
diretrizes visando padronizar ações e aproximar as forças de segurança
às comunidades indígenas e aos órgãos de promoção de proteção aos
direitos dos povos indígenas.
Edição: Novembro
Carga Horária: 56h

PRONTO EMPREGO

Atualizar, aperfeiçoar e capacitar os profissionais de segurança pública,
que estão nas diversas operações da Força Nacional, nas técnicas e
táticas policiais, em ações conjuntas e integradas em atendimento ao
Plano Nacional de Segurança Pública e às ações do MJSP.
Edições: Fevereiro, Abril, Julho e Outubro
Carga Horária: 68h

READAPTAÇÃO DA FORÇA NACIONAL - 2021

Atualizar, aperfeiçoar e integrar os profissionais de segurança pública
dos Estados e do Distrito Federal que já possuem Instrução de
Nivelamento de Conhecimento e são reapresentados para atuarem pela
Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP).
Edições: Maio e Outubro
Carga Horária: 60h

RONDAS OSTENSIVAS - ROTAM

capacitar os profissionais de segurança pública para atuarem na
atividade de patrulhamento tático motorizado, fornecendo resposta
imediata em situações críticas, patrulhamento ostensivo em áreas de
alto risco com eficácia, segurança e unidade.
Edição: Setembro
Carga Horária: 348h

SEGURANÇA ORGÂNICA - CSO

Capacitar profissionais de inteligência de segurança pública, e órgãos
parceiros, no processo de salvaguarda das atividades de interesse da
Inteligência de Segurança Pública, por meio de uma metodologia própria
de análise de riscos e exercícios práticos relacionados à técnica
ministrada, para a elaboração de um Plano de Segurança Orgânica.
Edições: Março, Abril, Maio, Julho e Setembro
Carga Horária: 46h

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES – NÍVEL BÁSICO

capacitar o profissional de segurança pública para identificar, diferenciar,
compreender e intervir nas diversas operações, utilizando um modelo de
gerenciamento desenvolvido para comando, controle e coordenação, em
resposta a emergências conhecido como Sistema de Comando de
Incidentes (SCI), de forma a alcançar a estabilização de um incidente, a
proteção da vida, da propriedade e do meio ambiente.
Edições: Fevereiro e Junho
Carga Horária: 30h

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE FRONTEIRAS

Capacitar os profissionais de segurança pública no combate à
criminalidade frente as diversas especificidades que envolvem as
regiões fronteiriças, por meio das Unidades Especializadas de Fronteira
e em atendimento ao Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras
(VIGIA).
Edições: Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro e Outubro
Carga Horária: 160h

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS CURSOS
JANEIRO

GERENTE DAS AÇÕES EDUCACIONAIS
INÍCIO: 25/01/2021
FIM: 29/01/2021

MARÇO
BÁSICO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS
UTILIZANDO O IBM I2
INÍCIO: 01/03/2021
FIM: 05/03/2021
INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA
INÍCIO: 01/03/2021
FIM: 05/03/2021

FEVEREIRO

SEGURANÇA ORGÂNICA
INÍCIO: 08/03/2021
FIM: 13/03/2021

BÁSICO DE BUSINESS INTELLIGENCE
APLICADO A SEGURANÇA PÚBLICA
INÍCIO: 01/02/2021
FIM: 12/02/2021

PLANEJAMENTO LOGÍSTICO:
GESTOR DE SUPRIMENTOS
INÍCIO: 08/03/2021
FIM: 12/03/2021

PRONTO EMPREGO
INÍCIO: 01/02/2021
FIM: 06/02/2021

EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE
DISPOSITIVOS MÓVEIS
INÍCIO: 15/03/2021
FIM: 26/03/2021

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES NÍVEL BÁSICO
INÍCIO: 01/02/2021
FIM: 04/02/2021

PERÍCIA: PROGRAMAÇÃO EM "R"
APLICADA EM GENÉTICA
INÍCIO: 08/02/2021
FIM: 11/02/2021

PERÍCIA: PROGRAMAÇÃO EM "R"
APLICADA EM GENÉTICA
INÍCIO: 15/03/2021
FIM: 18/03/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
TÁTICO
INÍCIO: 29/03/2021
FIM: 02/04/2021
INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE
CONHECIMENTO (PC - PM - BM)
INÍCIO: 29/03/2021
FIM: 17/04/2021

ABRIL
SEGURANÇA ORGÂNICA
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 09/04/2021
ENTREVISTA NA ATIVIDADE
DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 10/04/2021

PERÍCIA: ANÁLISES TOXICOLÓGICAS ALCOOLEMIA E SOLVENTES ORGÂNICOS
VOLÁTEIS
INÍCIO: 26/04/2021
FIM: 30/04/2021

MAIO

PRONTO EMPREGO
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 10/04/2021

METODOLOGIA DE PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO
INÍCIO: 03/05/2021 FIM:07/05/2021
NÍCIO: 10/05/2021 FIM:14/05/2021

UNIDADES ESPECIALIZADAS
DE FRONTEIRA
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 30/04/2021

OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 03/05/2021
FIM: 15/05/2021

CONTRAMEDIDAS
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 09/04/2021

MERGULHO AUTÔNOMO - CMAUT
INÍCIO: 03/05/2021
FIM: 26/06/2021

METODOLOGIA E
TÉCNICAS DE ENSINO
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 09/04/2021

ANÁLISE DE RISCO
INÍCIO: 10/05/2021
FIM: 14/05/2021

OPERAÇÕES EMERGENCIAIS EM
DESASTRES - COED
INÍCIO: 05/04/2021
FIM: 22/05/2021
PERÍCIA: ISO 9001
INÍCIO: 12/04/2021
FIM: 14/04/2021
METODOLOGIA DE PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO
INÍCIO: 05/04/2021 FIM: 09/04/2021
INÍCIO: 12/04/2021 FIM: 16/04/2021

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO
INÍCIO: 10/05/2021
FIM: 14/05/2021
UNIDADES ESPECIALIZADAS
DE FRONTEIRA
INÍCIO: 10/05/2021
FIM: 04/06/2021
ENFRENTAMENTO AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS
INÍCIO: 10/05/2021
FIM: 14/05/2021

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA
INÍCIO: 26/04/2021
FIM: 30/04/2021

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO
INÍCIO: 10/05/2021
FIM: 14/05/2021

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
INÍCIO: 26/04/2021
FIM: 30/04/2021

SEGURANÇA ORGÂNICA
INÍCIO: 17/05/2021
FIM: 22/05/2021

MAIO
BÁSICO DE BUSINESS INTELLIGENCE
APLICADO A SEGURANÇA PÚBLICA
INÍCIO: 17/05/2021
FIM: 21/05/2021
POLICIAMENTO AMBIENTAL
INÍCIO: 17/05/2021
FIM: 28/05/2021
PERÍCIA: FORMAÇÃO DE
GERENTE TÉCNICO
INÍCIO: 17/05/2021
FIM: 21/05/2021
CONTRAMEDIDAS
INÍCIO: 17/05/2021
FIM: 21/05/2021

JUNHO
OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 14/06/2021
FIM: 26/06/2021
ENTREVISTA NA ATIVIDADE
DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 07/06/2021
FIM: 12/06/2021
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE
FRONTEIRA
INÍCIO: 14/06/2021
FIM: 09/07/2021

READAPTAÇÃO DA
FORÇA NACIONAL - 2021
INÍCIO: 24/05/2021
FIM: 29/05/2021

ENFRENTAMENTO AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS
INÍCIO: 14/06/2021
FIM: 18/06/2021

BUSCA E RESGATE EM
ESTRUTURA COLAPSDAS
INÍCIO: 24/05/2021
FIM: 29/05/2021

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
INÍCIO: 21/06/2021
FIM: 25/06/2021

JUNHO
INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO
INÍCIO: 07/06/2021
FIM: 30/06/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO
INÍCIO: 07/06/2021 FIM: 11/06/2021
INÍCIO: 14/06/2021 FIM: 18/06/2021
METODOLOGIA E TÉCNICAS DE ENSINO
INÍCIO: 07/06/2021
FIM: 11/06/2021

PERÍCIA: ANÁLISES TOXICOLÓGICAS ALCOOLEMIA E SOLVENTES ORGÂNICOS
VOLÁTEIS
INÍCIO: 21/06/2021
FIM: 25/06/2021
CONTRAMEDIDAS
INÍCIO: 21/06/2021
FIM: 25/06/2021
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES NÍVEL BÁSICO
INÍCIO: 28/06/2021
FIM: 01/07/2021
BÁSICO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS
UTILIZANDO O IBM I2
INÍCIO: 28/06/2021
FIM: 02/07/2021

JULHO
INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA
INÍCIO: 05/07/2021
FIM: 09/07/2021
SEGURANÇA ORGÂNICA
INÍCIO: 12/07/2021
FIM: 17/07/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO
INÍCIO: 12/07/2021
FIM: 16/07/2021
ANÁLISE CRIMINAL
INÍCIO: 12/07/2021
FIM: 30/07/2021
METODOLOGIA DE PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO
INÍCIO: 19/07/2021
FIM: 23/07/2021

AGOSTO
OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 09/08/2021
FIM: 20/08/2021
PLANEJAMENTO LOGÍSTICO:
GESTOR DE SUPRIMENTOS
INÍCIO: 02/08/2021
FIM: 06/08/2021
METODOLOGIA E TÉCNICAS DE ENSINO
INÍCIO: 02/08/2021
FIM: 06/08/2021
PERÍCIA EM GENÉTICA FORENSE:
FORMAÇÃO DE AUDITORES EXTERNOS
INÍCIO: 03/08/2021
FIM: 06/08/2021
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
INÍCIO: 09/08/2021
FIM: 13/08/2021

ANÁLISE DE RISCO
INÍCIO: 19/07/2021
FIM: 23/07/2021

INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE
CONHECIMENTO - INATIVOS
INÍCIO: 09/08/2021
FIM: 28/08/2021

PRONTO EMPREGO
INÍCIO: 19/07/2021
FIM: 24/07/2021

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE FRONTEIRA
INÍCIO: 09/08/2021
FIM: 03/09/2021

ENFRENTAMENTO AS
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
INÍCIO: 19/07/2021
FIM: 23/07/2021
INENTREVISTA NA ATIVIDADE DE
INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 26/07/2021
FIM: 31/07/2021
CERIMONIAL E PROTOCOLO
INÍCIO: 26/07/2021
FIM: 30/07/2021

BÁSICO DE BUSINESS INTELLIGENCE
APLICADO A SEGURANÇA PÚBLICA
INÍCIO: 16/08/2021
FIM: 20/08/2021
PERÍCIA: ANÁLISE DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
INÍCIO: 16/08/2021
FIM: 19/08/2021
CONTRAMEDIDAS
INÍCIO: 16/08/2021
FIM: 20/08/2021
METODOLOGIA DE PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO
INÍCIO: 23/08/2021
FIM: 27/08/2021

AGOSTO

SETEMBRO

PERÍCIA: ANÁLISE TOXICOLÓGICA
QUALITATIVA E QUANTITATIVA EM
AMOSTRAS DE INTERESSE FORENSE
INÍCIO: 23/08/2021
FIM: 27/08/2021

ENFRENTAMENTO AS
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
INÍCIO: 20/09/2021
FIM: 24/09/2021

ENFRENTAMENTO AS
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
INÍCIO: 23/08/2021
FIM: 27/08/2021
ANÁLISE DE RISCO
INÍCIO: 30/08/2021
FIM: 03/09/2021

SETEMBRO
OPERAÇÕES DE CHOQUE MULTIPLICADOR
INÍCIO: 13/09/2021
FIM: 23/10/2021
SEGURANÇA ORGÂNICA
INÍCIO: 13/09/2021
FIM: 18/09/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
TÁTICO
INÍCIO: 13/09/2021
FIM: 17/09/2021
UNIDADES ESPECIALIZADAS
DE FRONTEIRA
INÍCIO: 13/09/2021
FIM: 08/10/2021
ENTREVISTA NA ATIVIDADE
DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 20/9/2021
FIM: 25/09/2021
CONTRAMEDIDAS
INÍCIO: 20/09/2021
FIM: 24/09/2021

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA
INÍCIO: 27/09/2021
FIM: 01/10/2021

OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA
INÍCIO: 27/09/2021
FIM: 09/10/2021

RONDAS OSTENSIVAS - ROTAM
INÍCIO: 27/09/2021
FIM: 12/11/2021

OUTUBRO
READAPTAÇÃO DA FORÇA
NACIONAL - 2021
INÍCIO: 04/10/2021
FIM: 09/10/2021
PERÍCIA: ANÁLISE TOXICOLÓGICA AMOSTRA DE FLUIDO ORAL
INÍCIO: 04/10/2021
FIM: 08/10/2021
METODOLOGIA E TÉCNICAS DE ENSINO
INÍCIO: 04/10/2021
FIM: 08/10/2021
INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA
INÍCIO: 18/10/2021
FIM: 22/10/2021

OUTUBRO
ANÁLISE DE RISCO
INÍCIO: 18/10/21
FIM: 22/10/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
TÁTICO
INÍCIO: 18/10/2021
FIM: 22/10/2021
PERÍCIA: ISO 9001
INÍCIO: 18/10/2021
FIM: 20/10/2021
UNIDADES ESPECIALIZADAS
DE FRONTEIRA
INÍCIO: 18/10/2021
FIM: 12/11/2021
CONTRAMEDIDAS
INÍCIO: 18/10/2021
FIM: 22/10/2021
GESTÃO DE CONVÊNIOS EM SEGURANÇA
PÚBLICA
INÍCIO: 18/10/2021
FIM: 29/10/2021
BÁSICO DE BUSINESS INTELLIGENCE
APLICADO A SEGURANÇA PÚBLICA
INÍCIO: 25/10/2021
FIM: 29/10/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO
INÍCIO: 25/10/2021
FIM: 30/10/2021
PRONTO EMPREGO
INÍCIO: 25/10/2021
FIM: 30/10/2021

NOVEMBRO
PERÍCIA: ISO 17025
INÍCIO: 08/11/2021
FIM: 12/11/2021
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO
INÍCIO: 08/11/2021
FIM: 12/11/2021
POLICIAMENTO EM ÁREAS INDÍGENAS
INÍCIO: 22/11/2021
FIM: 03/12/2021
INTERPRETAÇÃO DE MISTURAS DE DNA
INÍCIO: 22/11/2021
FIM: 25/11/2021
METODOLOGIA E TÉCNICAS DE ENSINO
INÍCIO: 22/11/2021
FIM: 26/11/2021

REDE NACIONAL DE
ALTOS ESTUDOS
EM SEGURANÇA PÚBLICA Renaesp

APERFEIÇOAMENTO EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Formar profissionais capazes de desenvolver/aplicar conhecimentos
avançados da área de inteligência de segurança pública, debatendo
sobre a implementação de estruturas integradas de inteligência,
alinhando conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para
aprimorar competências, capacitar e integrar os agentes de inteligência.

MBA - ALTA GESTÃO

Capacitar os Gestores que atuam no nível estratégico no âmbito dos
Órgãos de Segurança Pública do País, a partir da construção de
conhecimento em torno das ferramentas de governança pública, da
visão sistêmica no seio da segurança pública, do uso de novas
tecnologias e da gestão estratégica nas organizações públicas.

MESTRADO EM SEGURANÇA PÚBLICA

Fortalecer o Sistema Nacional de Políticas Públicas, contemplando a
realização
de
curso
de
Pós-graduação
Stricto
Sensu,
multi/interdisciplinar, para a formação de mestres com capacidade
dinâmica de integração, sinergia e promoção de pronta resposta aos
desafios e demandas da sociedade, voltado à gestão em segurança
pública.

MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA PARA PERITOS OFICIAIS

Analisar a criminalidade reditícia sob a perspectiva econômica, bem
como criar e aplicar uma metodologia científica forense a fim de
contribuir com os novos desafios que virão com a implementação da
nova legislação.

TECNÓLOGO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR

Formar profissionais que possam compreender o exercício da atividade
de segurança pública como prática da cidadania, de participação
profissional, social e política. Instrumentalmente, oferece metodologias,
processos e ferramentas relacionadas as competências para o
desempenho das atividades profissionais. São contempladas técnicas
operativas pertinentes à segurança pública.

PESQUISA APLICADA

As demandas foram consolidadas no Plano Anual de Ensino e Pesquisa após o
levantamento realizado por meio de formulário enviados aos gestores de ensino dos
integrantes do Susp e às Secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Foram selecionados os temas mais solicitados, que atendiam aos projetos
estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

PESQUISA NACIONAL DE VITIMIZAÇÃO
Finalidade: verificar eventos criminais não relatados às polícias, inclusive sobre as
percepções da população, acerca da sua exposição ao risco e sua interação com os
órgãos de segurança pública.
Público-Alvo: Sociedade brasileira.

ESTUDO CIENTÍFICO DAS GUARDAS-CIVIS MUNICIPAIS
Finalidade: realizar o levantamento profissiográfico, mapear as competências profissionais
do cargo de ‘Guarda-Civil Municipal’ e revisar a matriz curricular.
Público-Alvo: Guardas-Civis Municipais.

PESQUISA SOBRE GESTÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS
ÓRGÃOS DO SUSP
Finalidade: identificar a gestão e entender a integração entre os órgãos de segurança
pública nas áreas operacionais, táticas e estratégicas.
Público-Alvo: Profissionais do SUSP.

PESQUISA APLICADA À ANÁLISE CRIMINAL
Finalidade: identificar e conhecer os métodos e instrumentos da análise criminal e os
aspectos objetivos e subjetivos do crime.
Público-Alvo: Profissionais do SUSP que realizam análise criminal.

PESQUISA SOBRE AS TAXAS E CAUSAS DE HOMICÍDIOS NO BRASIL
Finalidade: compreender as taxas e causas dos homicídios no Brasil, a fim de subsidiar a
implementação de políticas públicas.
Público-Alvo: Sociedade brasileira.

PESQUISA SOBRE A CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS
Finalidade: identificar os principais problemas e dificuldades enfrentados pelos Entes
Federativos no estabelecimento e na gestão da cadeia de custódia nos termos da Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Público a ser Pesquisado: Profissionais do Susp que realizam análise criminal.

PESQUISA SOBRE O SUICÍDIO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA
SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: identificar fatores contributivos para o evento de suicídio entre profissionais
da segurança pública brasileira.
Público-Alvo: Profissionais do SUSP.

DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA PÚBLICA NAS REGIÕES DE FRONTEIRAS E
DIVISAS DO PROJETO VIGIA
Finalidade: avaliar resultados e impactos do Programa Nacional de Segurança nas
Fronteiras e Divisas (VIGIA).
Público-Alvo: Sociedade brasileira.

EVENTOS

GRUPO FOCAL MULTIRREGIONAL DA MATRIZ CURRICULAR DAS
GUARDAS-CIVIS MUNICIPAIS

Validar as informações levantadas nos cinco grupos focais regionais
anteriormente realizados, relativos às atividades de profissiografia e de
mapeamento de competências do cargo de Guarda Civil Municipal,
consolidando as informações em instrumento único de pesquisa.

LANÇAMENTO PARA A ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR
NACIONAL

Atualizar a Matriz Curricular Nacional, de acordo com as demandas atuais.

PROGRAMA DE DIFUSÃO E ENSINO DE BOAS PRÁTICAS
NA SEGURANÇA PÚBLICA

Promover a integração e disseminação das boas práticas de ensino em
segurança pública dos órgãos de polícia ostensiva, polícia judiciária, corpos de
bombeiros militares, perícia e polícia penal.

SEMINÁRIO DE GESTÃO DE ENSINO E PESQUISA EM SEGURANÇA
PÚBLICA

Encontro nacional dos gestores de ensino e pesquisa da Polícia Militar, da
Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, com vistas a promover a
integração, a troca de experiências e a discussão, coordenação e orientação
sobre as ações de formação e aperfeiçoamento dos agentes de segurança
pública, no tocante ao ensino e pesquisa.

SEMINÁRIO NACIONAL DE VITIMIZAÇÃO
Apresentação de painéis e palestras com os resultados da "Pesquisa Nacional
de Vitimização - PNV", desenvolvida pela Diretoria de Ensino e Pesquisa, em
parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As
pesquisas de vitimização são fontes indispensáveis de informações para
planejamento, monitoramento e avaliação de políticas de segurança pública,
em especial aquelas direcionadas para a prevenção da violência, criminalidade
e melhoria na sensação de segurança da população.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISADORES E EDITORES NA
ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Promover a integração e a troca de experiências entre os pesquisadores e
editores na área de Segurança Pública em âmbito nacional e internacional.
Esse seminário é direcionado aos integrantes do Sistema Único de Segurança
Pública (Susp) e instituições parceiras de outros países. Tem, entre seus
objetivos, desenvolver e consolidar as habilidades necessárias para a
estruturação e fomento das práticas científicas de pesquisadores, bem como
possibilitar o aprimoramento das atividades de editores de revistas científicas
de segurança pública.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE PESQUISA APLICADA

Apresentar o Programa de Pesquisa Aplicada da DEP/Segen/MJSP, sua área
de concentração com as linhas de pesquisas e ainda os seus veículos de
comunicação científica: a Revista Susp, o Portal de revistas do Susp e o
Repositório científico do Susp.

PROJETOS E
CONVÊNIOS

REVISTA SUSP
Disseminar o conhecimento científico, técnico e profissional na área de
segurança pública, ampliação e consolidação de boas práticas, bem como se
destina ao compartilhamento de experiências, a formação e o aperfeiçoamento
de profissionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

PORTAL DE REVISTAS SUSP
Reunir e disponibilizar, em um único ambiente, os periódicos científicos
eletrônicos, em acesso aberto, vinculados aos órgãos do Sistema Único de
Segurança Pública (Susp).

REPOSITÓRIO DE TRABALHOS ACADÊMICOS SUSP
Indexar, preservar e compartilhar TCCs, artigos científicos, teses, dissertações,
relatórios de pesquisa e bancos de dados produzidos por profissionais de
instituições dos integrantes do Susp. É um ambiente virtual que concentra a
produção acadêmica da segurança pública em um único local e tem como
objetivo a preservação e a disseminação da memória e identidade da área com
o acesso livre a todos os documentos.

