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EMENTA
VIOLÊNCIA, CRIMINALIDADE E PREVENÇÃO VN
VCP VN
Modalidade: Curso a distância
Carga Horária: 40h/aula
Informações gerais:

Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática II – Violência,
crime e controle social.
Nota: O curso VCP foi atualizado e recebeu as letras VN (Versão
Nova). Os alunos que já fizeram este curso em ciclos anteriores não
precisam fazê-lo novamente.

Apresentação:

Nesse curso você terá a oportunidade de entrar em contato com os
conceitos e taxonomias que vêm sendo utilizadas como referências
para o desenvolvimento de mecanismos de compreensão dos
fenômenos da violência, do crime e da desordem. De igual maneira,
conhecerá as melhores referências de como implementar medidas
de prevenção que vêm sendo utilizadas com sucesso em outras
realidades e que, se forem devidamente adaptadas e customizadas
para a realidade brasileira, poderá oferecer resultados importantes
na redução das taxas de violência e crime das quais temos sido
testemunhas.

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.

Conteúdo
Programático:

Módulo 1 - Violência e criminalidade: definições, classificações e
implicações
Módulo 2 - Prevenção e controle da violência e do crime
Módulo 3 - O papel da polícia na prevenção e controle da
violência, do crime e da desordem.
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