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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EMENTA
IDENTIFICAÇÃO VEICULAR 2
IDV2

Informações gerais:

Modalidade: Curso a distância
Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática VIII – Funções,
técnicas e procedimentos em segurança pública.
Nota: O curso IDV 2 foi atualizado e recebeu as letras VA (Versão
Atualizada). Os alunos que já fizeram este curso em ciclos anteriores
não precisam fazê-lo novamente.

Apresentação:

Este curso é recomendado para o profissional de segurança pública,
que já tem o conhecimento básico do Curso de Identificação Veicular
1 (IDV1) e que procura melhorar sua atuação junto aos órgãos que
promovem a prevenção e a repressão aos crimes de furto e roubo de
veículos automotores, bem como a recuperação do produto desses
delitos. Neste curso você fará uma sucinta recordação dos pontos
principais do curso básico e prosseguirá acumulando conhecimentos
mais avançados sobre identificação veicular. Além disso, terá
oportunidade de praticar decodificação do NIV da maneira orientada
pelos conteudistas.

Público de Interesse:

O curso se destina a Policiais Federais, Rodoviários Federais, Civis,
Militares, Profissionais da Perícia, Guardas Municipais e Servidores
Penitenciários.

Requisitos:

Este curso exige aprovação anterior no Curso Identificação Veicular 1.

Recomendações:

Recomenda-se que você tenha disponibilidade de 5 a 7 horas por
semana para a realização das atividades.

Conteúdo
Programático:

Referências
Bibliográficas:

Módulo 1 – Revisão teórica do curso de identificação veicular
Módulo 2 – Noções sobre agregados
Módulo 3 – Localização e prática de decodificação de veículo tipos:
motocicleta, utilitários, caminhão e ônibus
Módulo 4 – Informações adicionais.
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