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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EMENTA
POLÍCIA COMUNITÁRIA -VA
PCOVA

Informações gerais:

Modalidade: Curso a distância
Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática I – Sistemas,
instituições e gestão integrada em segurança pública.

Apresentação:

O curso de Polícia Comunitária apresenta informações e ferramentas
objetivas e criteriosamente reunidas para a compreensão do debate em
torno do tema. Com isso, você poderá analisar os seus pontos fortes e
avaliar a utilização de técnicas específicas que modifiquem a sua
realidade e da comunidade em que se insere. De igual maneira, você
poderá evitar as dificuldades enfrentadas pela polícia comunitária em
outras realidades.

Público de Interesse:

O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e aos
profissionais administrativos que atuam nessas instituições.

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.
O curso contempla as seguintes aulas:

Conteúdo
Programático:

Módulo 1 – Polícia Comunitária: da teoria à prática
Módulo 2 - Mobilização social: uma via de mão dupla
Módulo 3 – Gestão pela qualidade aplicada ao policiamento
comunitário
Módulo 4- Atenção a grupos em situação de vunerabilidade
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