
CÓDIGO 05: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVOS

•Desenvolver especialistas para a área de gestão em SEGURANÇA PÚBLICA;
• Exercer a função de executivos em organizações governamentais, não governamentais e empresas;
•Estabelecer visão estratégica e empreendedora para profissionais da área de SEGURANÇA PÚBLICA
•Formar profissionais, de qualquer área de atuação, na carreira executiva, a partir do desenvolvimento de
importantes habilidades gerenciais, tais como: liderança, visão estratégica e comunicação interpessoal,
Coach& Inovação financeira e de Tecnologia;
•Capacitar os profissionais, por meio do uso de ferramentas gerenciais, para enfrentar os desafios da economia
e da tecnologia na nova era do conhecimento em Segurança Pública.

ÁREA DE CONHECIMENTO
MBA – Administração –Gestão

PÚBLICO-ALVO
Pessoas com nível de escolaridade de graduação interessadas em especializar-se na área do curso de MBA em
SEGURANÇA PÚBLICA. Profissionais que aspirem cargos executivos em empresas e que demandem além
de experiência profissional, sólidos conhecimentos de segurança pública, economia, gerência, finanças,
financeiro e pessoas.

METODOLOGIA
Aulas semanais aos sábados das 9 às 12 h e atividades correspondentes a 10 (dez) horas aulas semanais para
conclusão em 9 (nove) meses, portanto o pagamento do valor total do curso deverá ser realizado em 9 (nove)
meses. Ao final de cada módulo, terá realização da prova e ao concluir o curso deverá realizar a apresentação
do Trabalho de Conclusão de Curso (artigo cientifico).

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO EM MBA EM GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1. Planejamento Estratégico e Segurança Pública – 30 h
2. Gestão e Políticas Públicas de Ações Integradas de Segurança – 30 h
3. Segurança Pública e Disciplina Escolar - 30 h
4. Atividades Correntes em Segurança Pública– 30 h
5. Sistema de Segurança no Brasil – 30 h
6. Sociologia da Criminalidade e da Violência – 30 h
7. Criminologia – 30 h
8. Atividades de Segurança – 30 h
9. A Atividade de Inteligência na Segurança Pública – 30 h
10. Prevenção Estresse Pós-Traumático – 30 h
11. Teorias e Modelos de Policiamento – 30 h
12. Abordagem Psicológica da Violência e do Crime– 30 h
13. Metodologia da Pesquisa Científica – 30 h
14. Trabalho de Conclusão de Curso – 60 h
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EMENTAS

DISCIPLINA: Planejamento Estratégico e Segurança Pública – 30 h
Ementa: Conceitos básicos de planejamento estratégico. Definição dos valores, missão e fatores críticos de
sucesso. Análise do ambiente externo e interno. Importância do Planejamento estratégico na gestão.

DISCIPLINA: Gestão e Políticas Públicas de Ações Integradas de Segurança – 30 h
Ementa: A gestão democrática das políticas sociais. O poder local e descentralização político-administrativa.
Fragilidade na Busca da Solução Policial Isolada dos cenários de Risco e o Desafio da Gestão Integrada.
Articulando Parcerias.

DISCIPLINA: Segurança Pública e Disciplina Escolar –30 h
Ementa: A educação como expressão material da segurança: linhas formadoras do espírito do educando.
Construção social do conceito de violência na escola. Influência das teorias pedagógicas na formação do
cidadão: tradicional, escola-novista e históricocrítica. O uso seguro dos espaços escolares: discriminação e o
problema das minorias. O uso da escola como instrumento de organização do espírito discente. A comunidade
e a escola: hábitos dos estudantes e organização segura do ambiente escolar. O Estatuto da Criança e do
Adolescente: sua aplicabilidade no âmbito escolar

DISCIPLINA: Atividades Correntes em Segurança Pública - 30 h
EMENTA: Mostrar o dia a dia de uma repartição policial: principais documentos. Atividades correntes:
abordagense investigações. Peculiaridades da investigação policial: aspectos jurídicos para validar as provas.
Apreservação dos locais de crimes. Trato com informantes. A Inquirição policial. O Inquérito Policial.

DISCIPLINA: Sistema de Segurança no Brasil – 30 h
Ementa: Abordagem Histórica e Cultural das Instituições de Segurança Pública. Funções de Preservação do
Estado Democrático de Direito. Estrutura Organizacional e Funcional. Atribuições das Instituições de
Segurança Pública. Visão Sistêmica e Compartilhada. Estruturas Interligadas x Autonomia. Trabalho de
Forma Cooperativa e Colaborativa. Legitimidade na Prática dos Atos frente às garantias fundamentais.
Segurança Pública como Sistema Interorganizacional. Sistema Policial na Sociedade Brasileira. A Relação dos
policiais com o Judiciário e o Ministério Público. Desafios do Sistema Prisional Brasileiro. Integração
Policial.

DISCIPLINA: Sociologia da Criminalidade e da Violência - 30 h
EMENTA:Os antecedentes da Sociologia e da Criminologia: As Correntes Criminológicas. As Escolas
Modernas da Criminologia. O Papel do Policiamento na Segurança: A Operação Presença como inibidora das
ações criminosas. Os Fatores Socioeconômicos como Agravantes da Violência e da Criminalidade; e O Crime
Organizado Transnacional.

DISCIPLINA: Criminologia – 30 h
Ementa: Processos criminógenos, psicologia criminal e das interações conflitivas. Sistema penitenciário.
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DISCIPLINA: Atividades de Segurança - 30 h
EMENTA: As Diferentes Tecnologias Existentes: Seus pontos em comum; Os Sistemas de Receptação de
Ligações Telefônicas (Interceptadores); As Estatísticas e o posicionamento da incidência dos diferentes crimes
e ocorrências; Os softwares de relacionamento de pessoas, locais e interesses; Os softwares de cruzamento dos
dados coletados nas cenas dos crimes; Os exames de DNA nas pistas deixadas nos locais dos crimes: As
substâncias que agem como detetives químicos; e a Interceptação e rastreamento de aparelhos celulares.

DISCIPLINA: A Atividade de Inteligência na Segurança Pública - 30 h
EMENTA: Conceitos básicos. Princípios e características da Atividade. Método da Produção do
Conhecimento. Contra Inteligência. ISP: Técnicas e Procedimentos Operacionais em Segurança. Gestão de
Crises

DISCIPLINA: Prevenção Estresse Pós-Traumático– 30 h
EMENTA:O Estresse como o principal problema a ser vencido no âmbito das Secretarias de Segurança
Públicas.O treinamento policial estressante. O dia a dia das ruas e suas peculiaridades violentas. Outras
causas:ameaças, riscos e o convívio com companheiros mortos e feridos no decorrer de ações. As
consequências e as terapias indicadas.

DISCIPLINA: Teorias e Modelos de Policiamento–30 h
EMENTA:Evolução histórica da polícia. Evolução dos Modelos de Policiamento. Ideologias de polícia:
modelo anglo-saxônico, modelo latino e modelo oriental de polícia. Paradigma de polícia para um estado
democrático de direito

DISCIPLINA: Abordagem Psicológica da Violência e do Crime – 30 h
Ementa: Personalidade e Comportamento Violento. Forma e fatores da criminalidade. Diferenças entre
Psicanálise e Psicologia.

DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica– 30 h
EMENTA:A linguagem e as modalidades de trabalhos acadêmicas. Normas técnicas. Conceitos e
fundamentosteóricos em Científica. O planejamento da pesquisa acadêmica. Estrutura, desenvolvimento e
apresentação de Trabalhos acadêmicos.

Trabalho de Conclusão de Curso–60 h
EMENTA: Fundamentação teórica e atividade prática para a estrutura, organização e apresentação do
Trabalhode Conclusão de Curso com base na Metodologia Científica.

CARGA HORÁRIA TOTAL
420 Horas Aulas

CERTIFICAÇÃO
O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, pela Portaria nº 1.773 de 17 de dezembro de
1999, com validade em todo o território nacional e atende às exigências da Resolução CNE/CES nº 01, de 8
de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Nota técnica 509 de abril/2015.
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VALOR DO INVESTIMENTO

Pagamento em até 15 parcelas em boleto no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) Valores
Promocionais 50% de descontos para convênio Empresas. Duração *Aproximadamente 9 (nove) meses (para
encontros semanais), 12 (doze) meses (para encontros quinzenais) e 15 (dezoito) meses para encontros
mensais
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