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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EMENTA
PREVENÇÃO DA LETALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PLCA
Modalidade: Curso a distância
Informações gerais:

Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática II – Violência,
crime e controle social.

Apresentação:

A realização desse curso parte de uma premissa dramática. Para
muitos especialistas o número de homicídios entre os jovens é igual
ou superior ao de muitos países que se encontram, formalmente,
numa situação de guerra ou de conflito armado.
A boa notícia, no entanto, mesmo num panorama tão aterrador é a de
que o governo brasileiro tem proposto programas e projetos para
enfrentar esta realidade.
Neste curso você irá estudar algumas destas iniciativas e sua
importância para a construção de uma política efetiva no
enfrentamento à violência e à letalidade juvenil. Além disso, esperase que a compreensão do tema o ajude a aprimorar a sua atuação em
situações onde risco de letalidade de crianças e adolescentes esteja
presente.

Público de Interesse:

O curso se destina a qualquer profissional da área de segurança
pública, bem como 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. Saiba mais sobre o curso lendo a trilha do curso,
disponível nos materiais complementares.

Conteúdo
Programático:

Módulo 1: Letalidade de crianças e adolescentes
Módulo 2: As crianças e adolescentes expostos à letalidade no Brasil
Módulo 3: Iniciativas importantes no enfrentamento à letalidade de
crianças e adolescentes
Módulo 4: Atuação policial frente a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade
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