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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é imprescindível 
sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós.

Assim sendo, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico do 
curso de especialização que irá cursar.

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

  Como o curso está organizado?
  Quais são os objetivos do curso?
  Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?
  Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi planejado 
para garantir sucesso a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual



Universidade do Sul de Santa Catarina

7

Organização Didático-Pedagógica

A organização curricular está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul, sintonizadas com as 
concepções do PPI, com itinerários formativos estruturados a partir das áreas de conhecimento, das áreas de 
formação técnico-profissionais e também das características dos campos de saber e de atuação. 

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e seus componentes básicos são formados por 
certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas embasadas no ensino, pesquisa e extensão. 
As certificações são planejadas para o desenvolvimento de competências em campos específicos do saber e 
de atuação, são organizadas em ciclos de formação e constituídas por Unidades de Aprendizagem.

Conforme as Diretrizes Acadêmicas da Unisul (2011), a universidade, como um espaço de produção e 
circulação de saberes, é a referência da organização curricular, que será entendida como um conjunto de 
itinerários formativos, cujas trajetórias decorrentes devem ser reconhecidas em suas múltiplas possibilidades.

Durante esse percurso itinerário, o estudante irá se deparar com certificações compostas por Unidade de 
Aprendizagens, que estão apoiadas no ensino, pesquisa e extensão.

Já as atividades de ensino, pesquisa e extensão constituem espaços diversificados, tais como oficinas, 
seminários, grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudos e outros. Essas atividades propiciam 
atuações e percursos diferenciados de aprendizagem, facilitando a construção do conhecimento.

Cada uma das certificações listadas está organizada em ciclos de formação, que podem ser consultados em 
cada curso de especialização.

A seguir os cursos da área da Segurança que fazem parte do programa.
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Curso de Especialização em Defesa Civil

Objetivos do curso

a) Geral
Formar profissionais para atuar na Educação Superior e pesquisa em proteção e Defesa Civil e também como 
agentes e gestores aptos para atuação nas estruturas de proteção e de Defesa Civil do País e no atendimento 
a situações de risco ou de emergência que exijam a intervenção do Estado ou socorro imediato. 

b) Específicos
  Analisar os fenômenos causadores de riscos de desastres e os mecanismos para sua prevenção. 
  Analisar a organização da Defesa Civil no país e a Política Nacional de Defesa Civil.
  Apresentar conhecimentos relativos à Legislação, Fiscalização e Execução das Políticas de 

Defesa Civil. 
  Apresentar informações e conhecimentos relativos aos desastres e às formas de sua prevenção 

e atuação no socorrimento público.
  Apresentar noções sobre a gestão administrativa, financeira e tributária do Estado aplicáveis às 

ações de Defesa Civil. 
  Capacitar para a liderança, adaptação, negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, 

comunicação, organização e otimização do gerenciamento de recursos e de situações de riscos 
e de crise.

  Desenvolver habilidades para a elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas para aplicação 
em Defesa Civil, observadas as bases e fundamentos da Política Nacional de Defesa Civil.

Público-alvo
O curso é dirigido a integrantes das estruturas de Defesa Civil e de Segurança Pública, bem como a 
pessoas interessadas em ampliarem seu foco de conhecimento para atuação nas situações de desastres e 
calamidades, ou que exijam a intervenção da Defesa Civil.
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Certificações
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM C/H DA 

UA

Estruturante Política e Gestão de Defesa 
Civil e Segurança

105 Desastres e Calamidades: Causas e Riscos 30

Política e Estruturação de Defesa Civil 45

Sistema Nacional de Segurança 30

Estruturante Gestão em Defesa Civil 105 Gestão Administrativa, Financeira e Tributária em 
Segurança Pública

30

Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços 45

Identificação de Vítimas de Desastres e de 
Calamidades

30

Estruturante Planejamento e Atuação em 
Defesa Civil

120 Inteligência: Estratégia de Defesa Civil 45

Logística, Ações e Operações de Defesa Civil 30

Planejamento, Elaboração e Gerenciamento de 
Projetos em Defesa Civil

45

Estruturante Metodologia da Pesquisa 
Científica

30 Metodologia da Pesquisa Científica 30

Específica Trabalho de Conclusão de 
Curso em Defesa Civil

30 Trabalho de Conclusão de Curso em Defesa Civil 30

Carga Horária Total 390

Fonte: PPC do Curso de Defesa Civil (2014).

Certificações Estruturantes

a. Política e Gestão de Defesa Civil e Segurança (105h)
Unidades de Aprendizagem:

Desastres e Calamidades: Causas e Riscos (30h)
Ementa: Tipos de desastres. Calamidades. Avaliação dos Riscos. Redução dos Riscos. 
Investigação das causas dos desastres e calamidades. Sociologia dos Desastres. Psicologia 
dos Desastres. Medidas de Prevenção. Ações de Recuperação.
Política e Estruturação de Defesa Civil (45h)
Ementa: Aspectos históricos da Defesa Civil no país e no mundo. Organização da Defesa 
Civil no Brasil. Defesa Civil nos Estados e Municípios. Órgão de Apoio. Cooperação em 
Defesa Civil. Objetivos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Atribuições do 
SINPDEC. O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Articulação, programas e ações 
do SINPDEC. Formação do COMPDEC e NUPDEC - participação comunitária e voluntariado. 
Estratégias de atuação em ações de Defesa Civil. Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil. Segurança Pública e Defesa Civil. Integração de Políticas Públicas relacionadas à 
Proteção e à Defesa Civil. Legislação aplicada à Defesa Civil.
Sistema Nacional de Segurança (30h)
Ementa: 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).
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b. Gestão em Defesa Civil (105h)
Unidades de Aprendizagem:

Gestão Administrativa, Financeira e Tributária em Segurança Pública (30h)
Ementa: 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.
Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços (45h)
Ementa: 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.
Identificação de Vítimas de Desastres e de Calamidades (30h)
Ementa: Identificação de corpos. A necessidade social da identificação - documentação básica. 
Reconhecimento e identificação. Elementos básicos da identificação e da identidade. Antropometria 
e biometria. Protocolo Interpol para identificação de vítimas fatais - métodos primários e 
secundários. Sistemas automatizados de identificação. Apresentação e estudos de casos. 

c. Planejamento e Atuação em Defesa Civil (120h)
Unidades de Aprendizagem:

Inteligência: Estratégia de Defesa Civil (45h)
Ementa: Fundamentos básicos das atividades de inteligência. Doutrina de Inteligência. 
Técnica de avaliação de dados. Produção de conhecimento e informação no âmbito da 
Defesa Civil. Métodos, tecnologia disponível e parcerias necessárias. Ações de prevenção de 
desastres e calamidades guiadas pelas atividades de inteligência. Dados e estatísticas sobre 
desastres e calamidades no Brasil. A estatística como ferramenta gerencial. Interpretação 
das informações e hipóteses. Informações e estudos sobre desastres. Análise e gestão 
de riscos. Processo de tomada de decisão: etapas e agentes envolvidos. Avaliação dos 
resultados. Estudos de riscos. Prevenção, preparação e resposta aos desastres.
Logística, Ações e Operações de Defesa Civil (30h)
Ementa: Origem e Evolução da Logística. Gestão Patrimonial e de Materiais. Origem, 
Evolução e Gestão da Produção e Operações. Aparelhamento e Apoio Logístico. Ações e 
operações de Defesa Civil: Conceito e atuação da Defesa Civil com base nas diretrizes da 
Política Nacional. Ações e Operações de Defesa Civil. Prevenção, Preparação, Resposta 
e Reconstrução. Como responder emergências e desastres. Aspectos ligados à liderança 
em situações de crise. Sistema de Comando em Operações - Princípios e características, 
estrutura organizacional, principais funções do SCO, instalações e áreas padronizadas.
Planejamento, Elaboração e Gerenciamento de Projetos em Defesa Civil (45h)
Ementa: Processos, atividades, tarefas, rotinas, fluxos. Parcerias, agências de cooperação e 
captação de recursos em projetos de Defesa Civil. O planejamento como ferramenta gerencial.

d. Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Unidade de Aprendizagem:

Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Certificação Específica
a. Trabalho de Conclusão de Curso em Defesa Civil (30h)

Unidade de Aprendizagem:
Trabalho de Conclusão de Curso em Defesa Civil (30h)
Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.
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Trabalho de Conclusão de Curso
Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser apresentados 
em um artigo científico, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas de pesquisa: 

Linhas de pesquisa

I- Desastres e seus impactos
Desenvolver análise sobre novos conceitos em Defesa Civil que contribuam para a ampliação do 
entendimento sobre desastres e seus impactos e os desafios que se apresentam na “sociedade do risco”.

II- Sistema de Defesa Civil
Destacar a forma de atuação do Sistema de Defesa Civil, apontando aspectos interinstitucionais e 
intersetoriais que possam contribuir para implementar programas de defesa civil nas três esferas de governo, 
de forma articulada e integrada entre os órgãos governamentais. 

III- Política de Defesa Civil
Essa linha de pesquisa recai sobre a caracterização dos princípios, fundamentos e pressupostos da Política 
Nacional de Defesa Civil e pesquisas sobre os objetivos e os principais programas de Defesa Civil no Brasil.

IV- Gestão em Defesa Civil
Aspectos sobre Gestão, fiscalização e informatização em Defesa Civil, englobando a elaboração e a execução 
de planos e programas de prevenção. 

V- Avaliação de riscos e Prevenção de Calamidades e Desastres
Compreende processos de modernização e desburocratização, padronização de procedimentos técnicos 
e operacionais, estruturação de sistemas de informações e uso das Tecnologias da Informação e do 
Conhecimento (TIC´s), visando ao monitoramento, à prevenção e à avaliação de riscos de desastres e 
calamidades, os impactos ambientais, econômicos, sociais e políticos resultantes e as formas de proteção da 
população e do meio ambiente.

VI- Atuação em Desastres e Calamidades
Análise sobre a atuação nas atividades de prevenção de riscos e em situações de emergências, bem como a 
forma de apoio logístico para essas ações.

Perfil do profissional formado pelo curso
O profissional formado deverá ser capaz de atuar na promoção, prevenção e pronta atuação no caso de 
desastres ou calamidades, a partir das mais modernas técnicas de gestão, reconhecendo e assegurando 
os direitos constitucionais à vida, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, bem como realizar autonomamente pesquisa científica nessa área, que possam vir a contribuir 
com a melhoria e o avanço dessas atividades.



Universidade do Sul de Santa Catarina

12

Curso de Especialização em Gestão Integrada da 
Segurança Pública

Objetivos do curso

a) Geral
Formar profissionais para atuar na Educação Superior e pesquisa em segurança pública e também como 
agentes e gestores de segurança pública na perspectiva da garantia da manutenção da ordem pública por 
meio do respeito aos direitos humanos, da garantia ao exercício dos direitos de cidadania e aos valores 
democráticos. 

b) Específicos
  Analisar os direitos humanos e sua dimensão.
  Apresentar informações relativas à organização do Estado brasileiro.
  Apresentar informações relativas à violência e suas formas de manifestações nos diferentes 

setores sociais.
  Conhecer e analisar os paradigmas em criminologia, de suas origens até a modernidade, e as 

novas perspectivas de seu estudo, buscando reflexões sobre as teorias sociais do crime e da 
criminalidade, correlacionando esses saberes com os mecanismos atuais do Estado na busca da 
mediação de conflitos e da Pacificação Social.

  Desenvolver noções básicas sobre a gestão administrativa, financeira e tributária do Estado, 
aplicáveis à segurança pública. 

  Capacitar para a liderança, adaptação, negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, 
comunicação, organização e otimização do gerenciamento de recursos e de situações de crise.

  Desenvolver habilidades para a elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas aplicadas em 
Segurança Pública, observadas as bases e fundamentos do Sistema Único de Segurança Pública.

Público-alvo
O curso é dirigido a integrantes das estruturas de Defesa Civil e de Segurança Pública, bem como a 
pessoas interessadas em ampliarem seu foco de conhecimento para atuação nas situações de desastres e 
calamidades ou que exijam intervenção da Defesa Civil.

Certificações
Apresentam-se as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem:

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM C/H DA 

UA

Estruturante Segurança Pública e 
Cidadania

105 Criminologia e Segurança Pública 45

Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30

Sistema Nacional de Segurança 30

continua ...
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CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM C/H DA 

UA

Estruturante Gestão em Segurança 105 Administração Pública e Direito Administrativo da 
Segurança Pública

30

Gestão Administrativa, Financeira e Tributária em 
Segurança Pública

30

Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços 45

Estruturante Conhecimento e Estratégia 
em Segurança Pública

120 Análise Criminal e Gestão Estratégica e Integrada em 
Segurança Pública

30

Direito de Segurança e Relações Internacionais 45

Inteligência Policial, Informação e Gestão do 
Conhecimento na Segurança Pública

45

Estruturante Metodologia da Pesquisa 
Científica

30 Metodologia da Pesquisa Científica 30

Específica Trabalho de Conclusão de 
Curso em Gestão Integrada 
da Segurança Pública

30 Trabalho de Conclusão de Curso em Gestão 
Integrada da Segurança Pública

30

Carga Horária Total 390

Fonte: PPC do Curso de Gestão Integrada da Segurança Pública (2014). 

Certificações Estruturantes
a. Segurança Pública e Cidadania (105h)

Unidades de Aprendizagem:
Criminologia e Segurança Pública (45h)
Ementa: Criminologia: conceito; escolas criminais; paradigmas em criminologia; vitimologia. 
Análise do Sistema de Justiça Criminal. Sistema Penitenciário. Seletividade Penal e Violência. 
Crise do sistema penal. Eficientismo, Minimalismo e Abolicionismo Penal. Políticas de 
Segurança Pública e Políticas Públicas de Segurança. Saberes criminológicos e papel da 
polícia. A Nova Prevenção.
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania (30h)
Ementa: Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no 
Estado de direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Deontologia e princípios éticos 
do profissional das atividades de segurança, agentes públicos e carreiras jurídicas.
Sistema Nacional de Segurança (30h)
Ementa: 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).

b. Gestão em Segurança (105h)
Unidades de Aprendizagem:

Administração Pública e Direito Administrativo da Segurança Pública (30h)
Ementa: Estado, Governo e Administração. Administração Pública. Administração, 
legislação, circunscrição e jurisdição. Estrutura da administração Pública no Brasil. 
Atividades da Administração Pública. A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e o Direito Administrativo. A Ordem Pública e a Segurança Pública. A CRFB/1988 e a 
Segurança Pública. Sistema de Segurança Pública. Poder de Polícia e Polícia Administrativa. 
Competências da Polícia Administrativa. Direito Administrativo aplicado às atividades 
de manutenção da Ordem Pública. Atividades de prevenção e repressão à violência e à 
criminalidade: aspectos administrativos. Controle da Administração Pública.
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Gestão Administrativa, Financeira e Tributária em Segurança Pública (30h)
Ementa: 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.
Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços (45h)
Ementa: 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.

c. Conhecimento e Estratégia em Segurança Pública (120h)
Unidades de Aprendizagem:

Análise Criminal e Gestão Estratégica e Integrada em Segurança Pública (30h)
Ementa: Crime e análise criminal. Gestão integrada em segurança pública. Conceitos básicos 
de gestão orientada por resultados. Sistemas de Avaliação do Desempenho dos Órgãos de 
Segurança Pública. Sistema Único de Segurança Pública. Políticas públicas de segurança. 
Conceitos Básicos de Estatística: organização dos dados, medidas de tendência central, 
medidas de variabilidade, noções de correlação e regressão linear.
Direito de Segurança e Relações Internacionais (45h)
Ementa: O papel do Estado nas Relações Internacionais. Direito de Segurança: Segurança 
Interna e Internacional. Segurança e Democracia no Estado Contemporâneo: Segurança 
Política (do Estado) e Segurança Social (do cidadão). Insegurança nas Sociedades 
Contemporâneas: Crime Organizado, Tráfico, Narcotráfico e Terrorismo. Instrumentos de 
Cooperação e Políticas Institucionais de Segurança no Contexto Regional - Mercosul e União 
Europeia. Gestão de Conflitos no âmbito da segurança pública na Ordem Internacional.
Inteligência Policial, Informação e Gestão do Conhecimento na Segurança Pública (45h)
Ementa: Inteligência: esboço histórico, definições, conceituação e princípios norteadores. 
Atividades e serviços de Inteligência do Estado. Papel estratégico da informação. Limites 
éticos na obtenção e na transmissão da informação. Serviços de Inteligência e busca da 
informação. Inteligência Criminal. Métodos, sistemas e tecnologia disponível. Segurança do 
conhecimento e da informação: visão geral, políticas e estratégia. Conhecimento e Informação 
aplicáveis ao Estado Democrático de Direito e com respeito aos Direitos da Cidadania.

d. Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Unidade de Aprendizagem:

Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Certificação Específica
a. Trabalho de Conclusão de Curso em Gestão Integrada da Segurança Pública (30h)

Unidade de Aprendizagem:
Trabalho de Conclusão de Curso em Gestão Integrada da Segurança Pública (30h)
Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.
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Trabalho de Conclusão de Curso
Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser apresentados 
em um artigo científico, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas de pesquisa: 

Linhas de pesquisa

I- Estado, Direito e Sistema de Justiça Criminal
O papel do Estado e o universo político-jurídico de regulação e controle social e o Direito são articulados e 
catalisados pelo sistema de justiça criminal, para fazer frente às ações e comportamentos que possam ser 
atentatórios à segurança das pessoas e da sociedade. A compreensão do Estado, das funções do Direito e 
do papel do Sistema de Justiça Criminal se impõem como medidas indispensáveis à gestão integrada em 
segurança pública, sendo que essa linha de pesquisa se propõe a investigações nesse sentido. Acresce 
estudos sobre a questão da integração das Instituições policiais e ciclos de polícia.

II- Polícia e Sociedade
Essa linha de pesquisa visa a desenvolver investigações sobre a sociedade moderna, que cada vez mais 
demanda por segurança e controle da violência e da criminalidade, a qual tem se manifestado das mais 
variadas formas, atingido indistintamente a todos. Seu referencial principal recai sobre o papel das forças 
de segurança pública diante desse cenário de insegurança, tanto no aspecto local como global, bem como 
estudos sobre a necessidade (ou não) de uma reformulação da estrutura policial, com destaque ao seu 
modus operandi. Tem como objetivos questionamentos, reflexões e apontamentos sobre as possibilidades 
reais de cooperação entre polícia e sociedade, na busca e promoção da pacificação social.

III- Políticas Públicas de Segurança 
A produção acadêmica dessa linha de pesquisa tem como objeto principal estudos sobre a dinâmica do 
aparato de segurança pública, analisando as formas históricas de atuação e do papel das polícias no Brasil. 
Indaga-se sobre as razões de terem as políticas de segurança pública primazia sobre as políticas públicas 
de segurança. Nesse sentido, tem-se como referência a importância da democratização das ações táticas 
e estratégicas dos órgãos de segurança como medida necessária para tornar mais efetivas e legitimadas as 
ações de segurança pública.

IV - Violência Urbana e Criminalização
Os pesquisadores que se associarem a essa linha de pesquisa estarão voltados para trabalhos produzidos 
sobre a criminologia e a sociologia do crime e da violência. Terão como temáticas transversais a questão das 
drogas, da violência macrossocial, dos processos de exclusão social, da judicialização dos conflitos como 
forma de sua resolução. O mapeamento e análise da violência e da criminalidade no Brasil (ou em algumas 
regiões críticas) serão objeto da pesquisa, buscando-se uma interface com outros conhecimentos e saberes, 
como os dos campos antropológico, histórico, cultural, político, jurídico e sociológico.

V- Cidadania 
Essa linha de pesquisa é caracterizada por estudos empíricos e discussões teóricas sobre a dimensão dos 
direitos da cidadania no Brasil, e como as forças de segurança pública têm assimilado a evolução desses 
conceitos em seu âmbito de atuação. A discussão sobre as teorias dos direitos da cidadania, envolvendo 
direitos civis, culturais, sociais e políticos, e as formas de ação do Estado com o emprego das polícias na 
afirmação desses direitos, é um dos temas centrais dessa linha de pesquisa.
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VI- Gestão e Informação no âmbito da Segurança Pública
Os trabalhos científicos dessa linha de pesquisa envolvem estudos sobre modalidades de gestão pública 
aplicáveis à segurança pública e às diferentes maneiras de efetivação de uma gestão democrática e cidadã, 
diante das contingências de um Estado Democrático de Direito, que a cada dia impõe uma redução da 
discricionariedade do Administrador Público e mecanismos sistemáticos de controle. Também se aponta para 
a investigação da importância da atividade de inteligência policial e da busca de informações para o gestor 
em segurança pública.

Perfil do profissional formado pelo curso
O profissional formado deverá ser capaz de promover o gerenciamento da segurança a partir das mais 
modernas técnicas de gestão, segundo uma perspectiva democrática e cidadã, e com rigorosa observância 
dos direitos humanos, bem como realizar autonomamente pesquisa científica nessa área, a qual possa vir a 
contribuir com a melhoria e o avanço dessas atividades.
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Objetivos do curso

a) Geral
Formar docentes, pesquisadores e profissionais para atuarem na área da produção e gestão da informação 
e do conhecimento em organizações públicas e privadas, prevendo situações de risco e auxiliando nos 
processos decisórios, com escopo voltado para a segurança e promoção da paz social.  

b) Específicos
  Apresentar os campos de atuação da atividade de inteligência e sistemas de inteligência 

existentes no Brasil e no mundo.
  Apresentar a dimensão das atividades de inteligência de Estado e de Segurança Pública, seu 

alcance e perspectivas, em um Estado Constitucional e Democrático de Direito.
  Desenvolver estratégias para ações de inteligência em Segurança Pública e Privada que possam 

auxiliar na prevenção de cenários de riscos inerentes à violência e à criminalidade. 
  Expor a respeito da evolução dos sistemas tecnológicos de gestão da informação e do 

conhecimento e os seus principais reflexos na sociedade, no Direito e na Segurança Pública.
  Capacitar o aluno sobre gestão administrativa, financeira e tributária do Estado aplicáveis às 

ações de Inteligência, bem como fornecer informações relativas à Legislação, ao Controle, à 
Fiscalização e à Execução das Ações de Inteligência no país. 

  Desenvolver a compreensão do fenômeno dito “criminal” em uma perspectiva multidisciplinar, de 
maneira que se reflita sobre o papel das instâncias e estruturas de controle social e se perceba 
outras formas de intervenção nos conflitos. 

  Propiciar a percepção sobre a importância da busca, fusão e difusão da informação e do 
conhecimento entre os agentes responsáveis pela segurança do Estado, da sociedade e do cidadão, 
para fins de assessoramento nos processos decisórios ou que ensejem a intervenção do Estado.

Público-alvo
O curso é dirigido a integrantes das estruturas de Segurança de Estado (Forças Armadas), Pública (polícias 
e integrantes do sistema de justiça criminal) e de Segurança Privada, bem como a pessoas interessadas 
em ampliarem seu foco de conhecimento para atuação ou pesquisas na área de inteligência e de Gestão da 
Informação e do Conhecimento.
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Certificações
Apresentam-se as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem:

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM C/H DA 

UA

Estruturante Atividade de Inteligência e 
Segurança

105 Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança 
Pública

30

Sistema Nacional de Segurança 30

Sistema e Política Nacional de

Inteligência

45

Estruturante Gestão em Inteligência 105 Gestão Administrativa, Financeira e Tributária em 
Segurança Pública

30

Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços 45

Logística, Ações e Operações de

Inteligência

30

Estruturante Engenharia do 
conhecimento: estratégia e 
planejamento em inteligência

120 Engenharia da Informação e do

Conhecimento Aplicada à Segurança

30

Inteligência: Estratégia de Segurança 45

Planejamento, Elaboração e

Gerenciamento de Projetos em Inteligência de 
Segurança

45

Estruturante Metodologia da Pesquisa 
Científica

30 Metodologia da Pesquisa Científica 30

Específica Trabalho de Conclusão de 
Curso em Inteligência de 
Segurança

30 Trabalho de Conclusão de Curso em Inteligência de 
Segurança

30

Carga Horária Total 390

Fonte: PPC do Curso de Inteligência de Segurança (2014).

Certificações Estruturantes
a. Atividade de Inteligência e Segurança (105h)

Unidades de Aprendizagem:
Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (30h)
Ementa: 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.
Sistema Nacional de Segurança (30h)
Ementa: 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 (45h)
Ementa: 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.
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b. b. Gestão em Inteligência (105h)
Unidades de Aprendizagem:

Gestão Administrativa, Financeira e Tributária em Segurança Pública (30h)
Ementa: 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.
Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços (45h)
Ementa: 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.
Logística, Ações e Operações de Inteligência (30h)
Ementa: 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.

c. Engenharia do Conhecimento: estratégia e planejamento em inteligência (120h)
Unidades de Aprendizagem:

Engenharia da Informação e do Conhecimento Aplicada à Segurança (30h)
Ementa: 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 (45h)
Ementa: Inteligência: esboço histórico, definições, conceituação e princípios norteadores. 
Sistema e subsistemas 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 (45h)
Ementa: 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.

d. Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Unidade de Aprendizagem:

Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.
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Certificação Específica
a. Trabalho de Conclusão de Curso em Inteligência de Segurança (30h)

Unidade de Aprendizagem:
Trabalho de Conclusão de Curso em Inteligência de Segurança (30h)
Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.

Trabalho de Conclusão de Curso
Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser apresentados 
em um artigo científico, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas de pesquisa: 

Linhas de pesquisa

I- Produção de Conhecimento voltado à Atividade de Inteligência
Desenvolver análise sobre os conceitos e tipos de Inteligência que e as metodologias de sua produção 
consoante as especificidades das áreas e assuntos abordados.

II- Técnicas Estruturadas de Análise de Inteligência
Apresenta possibilidades de interpretação e de explicitação de conhecimentos por parte de especialistas na 
área de inteligência.

III- Política Nacional de Inteligência
Essa linha de pesquisa recai sobre a caracterização dos princípios, fundamentos e pressupostos da Política 
Nacional de Inteligência e o desenvolvimento de pesquisas sobre os objetivos estratégicos da atividade de 
Inteligência no Brasil.

IV- Gestão em Inteligência
Aspectos sobre Gestão, fiscalização e uso de Tecnologias da Informação e Comunicação em Inteligência, 
englobando a elaboração e execução de projetos, planos e propostas de atuação.

V- Inteligência e Prevenção de Riscos
Análise sobre as possibilidades de atuação das atividades de Inteligência no sentido da prevenção de riscos, 
ameaças ou eventos que comprometam o Estado Democrático de Direito, a segurança da Sociedade e do cidadão.

Perfil do profissional formado pelo curso
O profissional formado deverá ser capaz de atuar na área de Inteligência em Segurança, a partir das mais 
modernas técnicas de gestão da informação e do conhecimento, reconhecendo e assegurando os direitos 
constitucionais à vida, à dignidade, à imagem, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, bem como realizar autonomamente pesquisa científica nesta área que possa vir a 
contribuir com a melhoria e o avanço da atividade no país. 
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Objetivos do curso

a) Geral
Formar profissionais para atuar no campo da segurança pública e na Educação Superior e pesquisa nessa 
área, com a perspectiva da pacificação social e mediação dos conflitos auxiliando na construção de 
segurança nos mais variados espaços de vida e convívio social, considerando o respeito à dignidade humana 
e princípios que regem um Estado democrático de direito.

b) Específicos
  Apresentar a filosofia de Polícia Comunitária. 
  Apresentar aspectos críticos de formas de ação policial na sociedade apontando formas de 

correção que estejam alinhadas com os direitos humanos e de exercício da cidadania. 
  Descrever de forma crítica e reflexiva o fenômeno da violência, da criminalidade e da criminalização 

e seus processos que estão disseminados em todas as camadas sociais crítico e reflexivo.
  Expor as possibilidades e formas de controle das variadas manifestações de violência 

levando em conta outras formas de atuação além da modalidade jurídico-penal mediante uma 
abordagem interdisciplinar e intervenção qualificada dos profissionais de segurança pública. 

  Estabelecer um alinhamento com as diretrizes para a formação profissional dos policiais voltadas 
para a cidadania, para os direitos humanos e educação para a paz. 

  Capacitar para a liderança, adaptação, negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, 
comunicação, organização, mobilização comunitária e otimização do gerenciamento de recursos 
e de situações de crise. 

  Expor a respeito da evolução dos sistemas tecnológicos de gestão da informação e do 
conhecimento e de outras metodologias e ferramentas para atuação em segurança pública 
apontando sua importância na gestão e prevenção da segurança do Estado, da sociedade e dos 
cidadãos levando em consideração as políticas regionais, setoriais e comunitárias de segurança. 

  Desenvolver habilidades para a elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas aplicadas 
em Segurança Pública, observadas as bases e fundamentos do Sistema Único de Segurança 
Pública, visando seu fortalecimento e institucionalização. 

  Apresentar a mediação, o diálogo e a persuasão como principais recursos no gerenciamento de 
conflitos como também na educação do cidadão para o respeito à lei no espaço público. 

  Desenvolver competências e habilidades que articulem o conhecimento prático dos profissionais de 
segurança pública com os saberes científicos que vem sendo produzidos neste campo do conhecimento.

Público-alvo1

O curso é dirigido a egressos de cursos de nível superior e profissionais interessados e/ou integrantes de 
estruturas de Segurança Privada, bem como a administradores, empresários e professores e pesquisadores 
integrantes das estruturas de Segurança de Estado (Forças Armadas), Segurança Pública (polícias, 
integrantes do sistema de justiça criminal e Guardas Municipais) e também a outras pessoas interessadas em 
ampliarem seu foco de conhecimento para atuação ou pesquisas na área de segurança.

1- Para conhecer mais detalhes sobre os seus colegas, acesse a ferramenta “Turma” no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.
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Certificações
Seguem as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM C/H DA 

UA

Estruturante Segurança e cidadania 105 Criminologia e Segurança Pública 45

Sistema Nacional de Segurança 30

Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30

Estruturante Polícia comunitária e gestão 
em segurança

120 Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços 45

Mobilização e Organização Comunitária 30

Teoria de Polícia Comunitária 45

Estruturante Gestão do conhecimento em 
segurança pública

105 Conflitos, Negociação e Tomada de Decisão na 
Administração Pública

30

Inteligência: Estratégia de Segurança 45

Programas, Projetos e Parcerias em Segurança 
Pública

30

Estruturante Metodologia da Pesquisa 
Científica

30 Metodologia da Pesquisa Científica 30

Específica Trabalho de Conclusão de 
Curso em Segurança Privada

30 Trabalho de Conclusão de Curso em Segurança 
Privada

30

Carga Horária Total 390

Fonte: PPC do Curso de Segurança Privada (2014).

Certificações Estruturantes
a. Segurança e cidadania (105h)

Unidades de Aprendizagem:
Criminologia e Segurança Pública (45h)
Ementa: Criminologia: conceito; escolas criminais; paradigmas em criminologia; vitimologia. 
Análise do Sistema de Justiça Criminal. Sistema Penitenciário. Seletividade Penal e Violência. 
Crise do sistema penal. Eficientismo, Minimalismo e Abolicionismo Penal. Políticas de 
Segurança Pública e Políticas Públicas de Segurança. Saberes criminológicos e papel da 
polícia. A Nova Prevenção.
Sistema Nacional de Segurança (30h)
Ementa: 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).
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania (30h)
Ementa: Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no 
Estado de direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Deontologia e princípios éticos 
do profissional das atividades de segurança, agentes públicos e carreiras jurídicas.

b. Polícia comunitária e gestão em segurança (120h)
Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços (45h)
Ementa: 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 
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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.
Mobilização e Organização Comunitária (30h)
Ementa: Sociedade e comunidade. Organizações associativas. Níveis de organização 
comunitária. Mobilização e organização de pessoas para atingir objetivos. Instrumentos de 
inclusão social. Não discriminação de gênero, orientação sexual, etnia e geração. Mediação 
de conflito. Dinâmica de grupo. Liderança grupal. Processo de tomada de decisão em grupo.
Teoria de Polícia Comunitária (45h)
Ementa: Escolas e modelos de polícia. A polícia contemporânea e suas características. Fases 
política, profissional e comunitária da polícia. Conceito e definição de polícia comunitária. 
Princípios de polícia comunitária. Organização e funcionamento da polícia comunitária. 
Conselho comunitário de segurança. Segurança Pública num Estado Democrático de Direito. 
Polícia Comunitária e direitos e garantias fundamentais. Polícia comunitária comparada.

c. Gestão do conhecimento em segurança pública (105h)
Conflitos, Negociação e Tomada de Decisão na Administração Pública (30h)
Ementa: Conflitos: tipos, fontes e estratégias para resolução. O processo de negociação na 
administração pública. Tipos de decisão. Processo de tomada de decisão: etapas e agentes 
envolvidos. Avaliação dos resultados.
Inteligência: Estratégia de Segurança (45h)
Ementa: 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.
Programas, Projetos e Parcerias em Segurança Pública (30h)
Ementa: Processos, atividades, tarefas, rotinas, fluxos. Mapeamento de processos e 
tecnologias de workflow. Estudo e aperfeiçoamento de processos. Padronização e 
racionalização de rotinas. Critérios de excelência em gestão de processos. Parcerias, 
agências de cooperação e captação de recursos em projetos de preservação da ordem 
pública. Programas preventivos de segurança e cidadania.

d. Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Unidade de Aprendizagem:

Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Certificação Específica
a. Trabalho de Conclusão de Curso em Segurança Privada (30h)

Unidade de Aprendizagem:
Trabalho de Conclusão de Curso em Segurança Privada (30h)
Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.
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Trabalho de Conclusão de Curso
Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser apresentados 
em um artigo científico, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas de pesquisa: 

Linhas de pesquisa

I-  Violência, Criminalidade, Criminalização e Controle Social
Consideração das integrações de métodos utilizados e suas consequências, para embasamento de 
planejamentos estratégicos a partir de políticas públicas, com o objetivo de compreender as manifestações 
da violência, a criminalidade e os processos de criminalização.

II- Ética, Cidadania e Direitos Humanos na Segurança Pública
Compreensão da dimensão da proteção aos direitos humanos e proposição de ações a serem conduzidas 
pelos operadores de segurança pública para garantir o exercício dos Direitos Humanos aos integrantes dos 
diversos agrupamentos sociais da nação brasileira.

III- Mobilização, Cooperação e Parcerias em segurança pública
Proposição de novas e/ou avaliação de antigas práticas das organizações de segurança pública que estejam 
em afinidade com os princípios da construção pro ativa da segurança cidadã, propugnada pela filosofia da 
polícia comunitária.

IV- Sistemas, Instituições e Gestão em segurança pública
Avaliação qualitativa e/ou quantitativa da gestão e das políticas e práticas da segurança pública, na 
perspectiva da construção da paz e tranquilidade num Estado Democrático de Direito.

Perfil do profissional formado pelo curso
O profissional formado deverá ser capaz de promover o gerenciamento da segurança a partir das mais 
modernas técnicas de gestão pautado em um conjunto de conhecimentos multidisciplinares que lhe permita 
desenvolver e aplicar habilidades e competências de natureza cognitivas e comportamental na adoção da 
temática específica de Polícia Comunitária, segundo uma perspectiva democrática e cidadã, e com rigorosa 
observância dos direitos humanos, bem como realizar autonomamente pesquisa científica nesta área que 
possa vir a contribuir com a melhoria e o avanço dessas atividades.
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Curso de Especialização em Segurança Privada

Objetivos do curso

a) Geral
Formar profissionais para atuarem no planejamento, operação, controle e gerenciamento da segurança 
privada e patrimonial, bem como formar e aperfeiçoar docentes e pesquisadores nessa área. 

b) Específicos
  Apresentar os campos de atuação da atividade de segurança.
  Apresentar a dimensão da segurança privada e patrimonial.
  Propiciar a compreensão do fenômeno da violência e da criminalidade em uma perspectiva 

multidisciplinar, de maneira que se reflita sobre o papel das instâncias e estruturas de controle 
social e da segurança privada e patrimonial.

  Capacitar os profissionais no processo de gestão de situações de riscos, de forma que as ações 
de segurança minimizem a ocorrência de conflitos.

  Capacitar para a liderança, adaptação, negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, 
comunicação, organização e otimização do gerenciamento de recursos e de situações de riscos 
e de crise.

  Apresentar técnicas e metodologias para o planejamento de projetos e planos de segurança 
privada, patrimonial e vigilância para eventos e grandes eventos.

  Capacitar o aluno no gerenciamento de empreendimentos de segurança e vigilância.
  Evidenciar a importância da busca, fusão, difusão da informação e do conhecimento entre 

os agentes responsáveis pela segurança pública e privada, para fins de assessoramento nos 
processos decisórios.

  Proporcionar a compreensão da evolução dos sistemas tecnológicos de gestão da informação e 
do conhecimento, bem como de sua proteção e suas aplicabilidades no campo da segurança.

  Apresentar os sistemas de segurança e as tecnologias atualmente disponíveis.
  Apresentar informações necessárias ao aluno sobre a legislação administrativa, financeira e 

tributária aplicáveis às empresas de segurança privada e patrimonial.
  Desenvolver habilidades para a elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas na área da 

segurança privada e patrimonial e de seu mercado de trabalho e campo de atuação.

Público-alvo2

O curso é dirigido a egressos de cursos de nível superior e profissionais interessados e/ou integrantes de 
estruturas de Segurança Privada, bem como a administradores, empresários e professores e pesquisadores 
integrantes das estruturas de Segurança de Estado (Forças Armadas), Segurança Pública (polícias, 
integrantes do sistema de justiça criminal e Guardas Municipais) e também a outras pessoas interessadas em 
ampliarem seu foco de conhecimento para atuação ou pesquisas na área de segurança.

2- Para conhecer mais detalhes sobre os seus colegas, acesse a ferramenta “Turma” no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem
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Certificações
Seguem as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM C/H DA 

UA

Estruturante Sistema de Segurança: 
Legislação e Consultoria

105 Consultoria em Segurança 30

Legislação Aplicada: Administrativo, Civil, Penal e 
Trabalho

45

Sistema Nacional de Segurança 30

Estruturante Tecnologia e Gestão em 
Segurança Privada

105 Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços 45

Logística, Ações e Operações de

Segurança Privada
30

Tecnologias e Sistemas de Segurança 30

Estruturante Estratégia e Planejamento 
em Segurança Privada

120 Engenharia da Informação e do Conhecimento 
Aplicada à Segurança

30

Inteligência: Estratégia de Segurança Privada 45

Planejamento, Elaboração e Gerenciamento de 
Projetos em Segurança Privada

45

Estruturante Metodologia da Pesquisa 
Científica

30 Metodologia da Pesquisa Científica 30

Específica Trabalho de Conclusão de 
Curso em Segurança Privada

30 Trabalho de Conclusão de Curso em Segurança 
Privada

30

Carga Horária Total 390

Fonte: PPC do Curso de Segurança Privada (2014).

Certificações Estruturantes
a. Sistema de Segurança: Legislação e Consultoria (105h)

Unidades de Aprendizagem:
Consultoria em Segurança (30h)
Ementa: Conceito de consultoria. O profissional consultor. Tipos de consultoria. Consultoria 
interna e externa. Diagnósticos empresariais na área da segurança. Processo de consultoria 
empresarial. A consultoria em segurança pública e Privada.
Legislação Aplicada: Administrativo, Civil, Penal e Trabalho (45h)
Ementa: Princípios do Direito Administrativo. Legislação aplicável à segurança privada e 
serviços de vigilância. Estatuto da Segurança Privada. Noções de Direito Civil. Instituição 
de empresas de segurança. Contratos de serviços de vigilância e segurança. Noções de 
Direito Penal. Principais crimes Contra a Pessoa e Contra o Patrimônio. Noções de Direito do 
Trabalho. Contratos de Trabalho e rotinas Trabalhistas.
Sistema Nacional de Segurança (30h)
Ementa: 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).
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b. Tecnologia e Gestão em Segurança Privada (105h)
Unidades de Aprendizagem:

Gestão nas Organizações: Pessoas e Serviços (45h)
Ementa: 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.
Logística, Ações e Operações de Segurança Privada (30h)
Ementa: Origem e evolução da logística. Gestão patrimonial e de materiais. Origem, evolução 
e gestão da produção e operações. Dimensionamento de Estoques, Ações de inteligência 
na segurança privada. Administração das ações de inteligência em segurança privada: 
interoperabilidade sistêmica. Modelos numéricos na atividade logística. Aparelhamento e 
apoio logístico.
Tecnologias e Sistemas de Segurança (30h)
Ementa: Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s). Uso de tecnologias para 
a segurança: segurança eletrônica; circuito fechado de televisão; sistemas de alarmes; 
sistemas de controle de acessos; sistemas de rastreamento veicular. Segurança nos sistemas 
e nas rotinas de serviços. Plataformas de suporte à segurança - hardware e software. Redes 
e sistemas. Equipamentos e sistemas de segurança em áreas públicas e privadas. Sistemas 
de controle e monitoramento eletrônico. Tecnologias em armamentos. Projetos de segurança 
com base em tecnologias e sistemas.

c. Estratégia e Planejamento em Segurança Privada (120h)
Unidades de Aprendizagem:

Engenharia da Informação e do Conhecimento Aplicada à Segurança (30h)
Ementa: 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 
voltados à segurança: ecologia, energético, meio ambiente, defesa civil, defesa, delitos 
transnacionais, terrorismo e outras ameaças à paz.
Inteligência: Estratégia de Segurança Privada (45h)
Ementa: Inteligência: esboço histórico, definições, conceituação e princípios norteadores. 
Sistema e subsistemas de Inteligência. Sigilo das informações. Produção da Inteligência e 
Contrainteligência. Métodos, tecnologia disponível e necessária. Inteligência Competitiva. 
Segurança da informação: visão geral, políticas e estratégia no âmbito empresarial. 
Cooperação público-privada na esfera da atividade de inteligência.
Planejamento, Elaboração e Gerenciamento de Projetos em Segurança Privada (45h)
Ementa: Definição de projetos. O ciclo do projeto: planejamento e avaliação. Modelagem 
de projetos. Monitoramento e controle da execução de projetos. Avaliação de projetos. 
Processos, atividades, tarefas, rotinas, fluxos. Projetos em segurança privada. Parcerias, 
agências de cooperação e captação de recursos em projetos de segurança. O planejamento 
como ferramenta gerencial. O planejamento e os projetos como ferramentas de apoio à 
tomada de decisão.

d. Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Unidade de Aprendizagem:

Metodologia da Pesquisa Científica (30h)
Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.
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Certificação Específica
a. Trabalho de Conclusão de Curso em Segurança Privada (30h)

Unidade de Aprendizagem:
Trabalho de Conclusão de Curso em Segurança Privada (30h)
Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.

Trabalho de Conclusão de Curso
Os estudantes deverão elaborar uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser apresentados 
em um artigo científico, a ser elaborado individualmente, em uma das seguintes linhas de pesquisa: 

Linhas de pesquisa

I- Gestão da Segurança
Os trabalhos científicos dessa linha de pesquisa envolvem estudos sobre modalidades de gestão aplicáveis à 
segurança, incluindo aspectos sobre legislação, administração, fiscalização, controle, consultoria, planejamento 
e projetos. A gestão de riscos e de situações de crise também encontra assento nessa linha de pesquisa.

II- Segurança, Violência e Criminalidade
Analisa o papel do Estado e o universo político-jurídico de regulação e controle social e de prevenção da 
violência. A compreensão do Estado, da sociedade, das funções do Direito e do papel do Sistema de Justiça 
Criminal se impõe como medidas indispensáveis à gestão integrada em segurança, sendo que essa linha de 
pesquisa se propõe a investigações de como a segurança privada contribui nesse sentido.

III- Sistemas de Vigilância, Proteção e Segurança
Destaca e apresenta as inovações tecnológicas nos sistemas de Vigilância, Proteção e Segurança, bem 
como nas rotinas de Serviços. Busca novos estudos sobre plataformas de suporte à segurança - hardware e 
software em redes e sistemas e o emprego de equipamentos e sistemas de segurança em áreas públicas e 
privadas bem como dos Sistemas de Controle e Monitoramento eletrônico e as Tecnologias em Armamentos 
letais e não letais.

IV- Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança
Aspectos sobre a atividade de Inteligência e de emprego e gestão de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) nas atividades de segurança, englobando a elaboração e execução de projetos, planos 
e propostas de atuação bem como a produção, análise e difusão de conhecimento sobre riscos, ameaças 
ou eventos que comprometam o Estado Democrático de Direito, a segurança da Sociedade e do cidadão. 
Buscam-se as tendências e novas tecnologias da informação.

V- Parceria Público x Privado na Segurança
As parcerias público-privadas (PPP) estão em forte expansão no Brasil e no mundo e buscam estabelecer 
novas relações entre as esferas públicas e privadas. A produção acadêmica dessa linha de pesquisa tem 
como objeto principal estudos sobre a dinâmica e complexidade do funcionamento do aparato de segurança 
no Brasil. Tem-se como referência a importância da democratização e da participação da sociedade nas 
ações, tidas como dever do Estado, mas obrigação e direito de todos, como medida necessária para tornar 
mais efetivas e legitimadas a promoção da pacificação social. Estudos sobre eventos e grandes eventos, por 
exemplo, fazem parte desse contexto de pesquisas.
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Perfil do profissional formado pelo curso
O profissional formado deverá ser capaz de atuar no planejamento, gestão, operação e controle da segurança 
privada e patrimonial com a capacidade de prevenir, detectar e intervir em riscos de qualquer natureza que 
possam atingir a integridade física e patrimonial. Isso ocorrerá por meio de modernas técnicas de gestão e com 
rigorosa observância do universo jurídico que regula as ações em segurança, bem como realizar autonomamente 
pesquisa científica nesta área, que possa vir a contribuir com a melhoria e o avanço dessas atividades.
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Avaliação

A organização curricular, estruturada por certificações, permite-nos realizar um processo de avaliação da 
aprendizagem diferenciado.

Sabe-se que cada certificação é composta por um grupo de Unidades de Aprendizagem que comungam as 
habilidades e competências. Nesse ínterim, teremos o processo avaliativo de modo diferente: somente uma 
das Unidades de Aprendizagem trabalhará com Avaliação a Distância (AD) e Avaliação Presencial (AP). As 
demais Unidades de Aprendizagem que compõem a mesma certificação terão apenas avaliações a distância 
(ADs). Consulte no plano de ensino da UA a quantidade de atividades a distância para cada situação.

O processo de avaliação da aprendizagem pode, então, contemplar os seguintes momentos:

a. Avaliação a Distância (AD)

  É disponibilizada no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA);
  Deve ser encaminhada ao professor ao longo da oferta de cada Unidade de Aprendizagem;
  O professor deverá dar feedback e nota.

b. Avaliação Presencial (AP)

  Deve ser realizada presencialmente no polo indicado no momento de sua matrícula;
  A avaliação é realizada sem consulta;
  Será corrigida pelo professor, que emitirá nota;
  Estão previstas datas para a realização da Avaliação em Segunda Chamada, no caso de o 

estudante não comparecer na primeira (mediante justificativa).

Cálculo da média final
Como existe a possibilidade de a Unidade de Aprendizagem não ter Avaliação Presencial, temos duas opções 
de cálculo da média final: UA com AP e sem AP. Acompanhe o quadro a seguir:

Unidade de aprendizagem COM avaliação 
presencial

Unidade de aprendizagem SEM avaliação 
presencial

Pesos 
45% para as avaliações a distância 

55% para as avaliações presenciais

100% para as avaliações a distância 

0% para as avaliações presenciais

Fórmula Média final = (4,5 x Média das ADs) + (5,5 x AP)
10

Média final = Média das ADs
Nº de ADs

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação em cursos de pós-graduação, o aproveitamento 
do estudante em cada Unidade de Aprendizagem é expresso em conceitos equivalentes a intervalos de notas 
numéricas, conforme descrito a seguir:

Conceito Média

A – Excelente 9 a 10

B – Bom 8 a 8,9

C – Regular 7 a 7,9

R – Reprovado 0 a 6,9

Para obter aprovação em cada Unidade de Aprendizagem, você deve obter, no mínimo, conceito “C” e 100% 
de frequência nas avaliações presenciais.
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É considerado aprovado no curso e com direito a recebimento do certificado, o estudante que satisfizer, 
concomitantemente, as seguintes condições:

a. aprovação em todas as Unidades de Aprendizagem completadas no prazo previsto no 
cronograma do curso;

b. aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Convalidação de Unidades de Aprendizagem
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível. O aproveitamento de estudos realizados em 
cursos de outras instituições deverá respeitar o limite de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos 
de Unidades de Aprendizagem realizadas em cursos pertencentes a um dos programas da UnisulVirtual, 
não há limite de crédito. Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a 
equivalência: número compatível de créditos; carga horária correspondente e similaridade dos conteúdos. 

Certificação
Para obter a certificação é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas Unidades de 
Aprendizagem das respectivas certificações e ter aprovado o seu Trabalho de Conclusão de Curso. Dessa 
forma, você receberá o certificado de especialista na área do seu curso.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Equipe de Tutoria
E-mail: tutoriavirtual@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Programa
Giovani de Paula
giovani.paula@unisul.br

http://minha.unisul.br
mailto:tutoriavirtual%40unisul.br?subject=
mailto:giovani.paula%40unisul.br?subject=
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