
 
 

 

Inteligência de Segurança 
Grade Curricular 

 

CERTIFICAÇÃO: Atividade de Inteligência e Segurança 
 

Unidade de Aprendizagem Carga Horária Ementa 

Sistema Nacional de 
Segurança 

30 

Abordagem Histórica e Cultural das Instituições de Segurança. Funções de Defesa do Estado e da soberania nacional. 
Preservação do Estado Democrático de Direito. Forças Armadas. Estrutura Organizacional e Funcional das estruturas de 
segurança no país. Segurança pública e segurança privada. Atribuições das Instituições de Segurança Pública. Visão 
complexa sobre as organizações de segurança. Gabinete de Segurança Institucional (GSI). 

Sistema e Política Nacional de 
Inteligência 

45 

Organização da Inteligência no Brasil. O Sistema e os Subsistemas de 
Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência. Objetivos do Sistema e do 
Subsistema de Inteligência no Brasil. Atribuições dos órgãos de inteligência. 
Estratégias de atuação em ações de inteligência. Cooperação Internacional na 
Inteligência de Segurança. Conhecimento e Informação aplicáveis ao Estado 
Democrático de Direito e com respeito aos Direitos da Cidadania. 

Doutrina Nacional de Inteligência de 
Segurança Pública 

30 
A Doutrina de Inteligência de Segurança Pública. Conceitos doutrinários em Inteligência de Segurança Pública. Princípios 
filosóficos e doutrinários do Direito aplicáveis às atividades de Inteligência de Segurança. 

 
CERTIFICAÇÃO: Gestão em Inteligência 
 

Unidade de Aprendizagem Carga Horária Ementa 

Gestão nas Organizações: Pessoas e 
Serviços 

45 

Gestão de pessoas. Políticas de recursos humanos. O alinhamento estratégico dos recursos humanos com os objetivos e 
aspirações da organização. Gestão por competências. Aprendizagem organizacional. Clima e cultura organizacional. 
Motivação e comprometimento. Liderança. Comunicação organizacional. Trabalho em equipes. Qualidade de vida no 
trabalho. Qualidade dos Serviços. A qualidade no âmbito da organização pública. Instrumentos e técnicas para o 
planejamento, controle e melhoria da qualidade. Qualidade no atendimento ao público. 

Gestão Administrativa, Financeira e 
Tributária em Segurança Pública 

30 

Estrutura, análise das finanças públicas e o impacto sobre a atividade de segurança pública: receita pública; despesa 
pública; orçamento público. Lei de diretrizes orçamentárias. Lei de responsabilidade fiscal. Tributos e suas espécies. 
Contrato Administrativo. Controle Administrativo. Logística aplicada à Segurança Pública. Possibilidades de convênios em 
segurança pública. Parcerias. Participação na gestão integrada da segurança pública.  



 
 

Logística, Ações e Operações de 
Inteligência 

30 

Origem e Evolução da Logística. Gestão Patrimonial e de Materiais. Origem, evolução e Gestão da Produção e Operações. 
Ações de Inteligência: ciclo de inteligência. Interrogatório. Administração das ações de inteligência: interoperabilidade 
sistêmica. Sistema de Comando e Operação em ações de inteligência. Mobilização e coordenação dos agentes de 
inteligência. Articulação das estruturas do SISBIN. Aparelhamento e Apoio logístico. Auditoria de Inteligência. 

 

CERTIFICAÇÃO: Engenharia do Conhecimento: Estratégia e Planejamento em Inteligência 
 

Unidade de Aprendizagem Carga Horária Ementa 

Engenharia da Informação e do 
Conhecimento Aplicada à Segurança 

30 

A engenharia e a Gestão do conhecimento e sua aplicação no sistema de segurança pública. Sistema de Informações em 
Segurança Pública. Ações de Inteligência para Grandes Eventos. Segurança dos Sistemas. Parcerias e cooperação em 
inteligência na produção de informação e conhecimento de segurança. Campos de atuação da atividade de inteligência 
voltado à segurança: ecologia, energético, meio ambiente, defesa civil, defesa, delitos transnacionais, terrorismo e outras 
ameaças à paz. 

Inteligência: Estratégia de Segurança 45 

Inteligência: esboço histórico, definições, conceituação e princípios norteadores. Sistema e sub-sistemas de Inteligência. 
Sigilo das informações. Produção da Inteligência e Contra-Inteligência. Métodos, tecnologia disponível e necessária: 
respeito à cidadania e a não discriminação por qualquer motivo no contexto dos Direitos Humanos e da Constituição 
Federal do Brasil. Segurança da informação: visão geral, políticas e estratégia. Legislação de interesse da atividade de 
inteligência. 

Planejamento, Elaboração e 
Gerenciamento de Projetos em 
Inteligência de Segurança 

45 

Dimensões dos projetos em Inteligência. O conceito de compliance. Fases de um projeto. Instrumentos de controle. 
Definição da equipe e liderança nos projetos. Orçamento e captação de recursos. Cenários prospectivos. Projetos em 
Inteligência prospectiva. Integração com a sociedade. Contrainteligência em projetos. Planejamento de Inteligência em 
grandes eventos: estratégico e tático. Gestão de riscos. Programas e integração de projetos de Inteligência para grandes 
eventos. Agências de cooperação e integração de sistemas de Inteligência. 

 

CERTIFICAÇÃO: Metodologia da Pesquisa Científica 
 

Unidade de Aprendizagem Carga Horária Ementa 
Metodologia da Pesquisa 
Científica 

30 
Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas de pesquisa científica. Coleta e análise 
dos dados. Projeto de pesquisa. 

Carga horária total: 360h 
 

 


