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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EMENTA
OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO BOMBAS E EXPLOSIVOS
OBE

Informações gerais:

Modalidade: Curso a distância
Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática IV – Modalidades
de gestão de conflitos e eventos críticos.

Apresentação:

O “Curso Ocorrências Envolvendo Bombas e Explosivos” foi
concebido devido à necessidade de capacitação dos profissionais da
área de segurança pública para a primeira resposta a uma ocorrência
que envolva bombas e explosivos e que não disponham de informações
básicas sobre identificação, busca e localização desses artefatos que
propicie sua autoproteção e a proteção de terceiros no cenário da crise.

Público de Interesse:

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

Requisitos:

Este curso não exige que tenham sido realizados cursos anteriores na
Rede EaD-SENASP.

Recomendações:

Recomenda-se que você tenha disponibilidade de 5 a 7 horas por
semana para leitura dos módulos e materiais complementares,
pesquisas, realização de exercícios e interação com tutor e demais
estudantes.

Conteúdo
Programático:

Módulo 1- Terrorismo
Módulo 2- Histórias dos explosivos e efeitos das explosões
Módulo 3 - Bombas, acessórios de detonação e granadas policiais
Módulo 4 - Ameaças e incidentes envolvendo bombas
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