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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 os cursos estão organizados?
  Quais são os objetivos dos cursos?
  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
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Organização Didático-Pedagógica

A organização didático-pedagógica deste Programa fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços da 
ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. Os cursos que 
compõem o Programa têm abordagem interdisciplinar e compreendem a formação para o mundo do trabalho e a 
atualização de competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas.

Concepções teórico-metodológicas
Os cursos que compõem este Programa visam a propor organizações curriculares que permitem a articulação 
das áreas de conhecimento e das disciplinas científicas. O Programa tem como prerrogativa a efetiva 
interação entre docentes e estudantes. Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, 
é importante destacar que os cursos deste Programa se utilizam de uma combinação de diferentes mídias, 
tecnologias e estratégias pedagógicas para possibilitar o melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às 
atividades de aprendizagem e aos agentes do sistema de acompanhamento ao estudante.

O Programa adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a 
distância da Unisul, pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na 
avaliação da aprendizagem.

Para o desenvolvimento dos perfis de egressos ensejados, os cursos adotam o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são 
vistas como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, 
estudante/sistema tutorial, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, destacando que tais 
comunicações e interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre si dando origem à 
variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação 
pedagógica, comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do 
conhecimento por meio da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
Os cursos adotam o ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço 
UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA), que está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante 
o Plano de ensino da Unidade de Aprendizagem, uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma 
para o desenvolvimento das atividades e recursos didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, 
webconferências, vídeos externos; textos obrigatórios e complementares; acervo bibliográfico; atividades 
individuais e colaborativas; ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, além de todo o suporte 
técnico e pedagógico para a realização dos estudos.

A concepção adotada no Programa compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, cujo foco 
é o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de objetivos 
e estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao estudante 
situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos de sua 
atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.
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Organização curricular
A organização curricular dos cursos que compõem este Programa está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas 
da Unisul sintonizadas com as concepções do Projeto Pedagógico Institucional (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 que seus componentes básicos são formados 
por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

Os cursos são constituídos por certificações estruturantes e específicas que computam a carga horária 
legal para integralização curricular. Cada certificação apresenta um repertório de competências a serem 
desenvolvidas por meio das atividades formativas mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As 
UAs estão apresentadas por meio da carga horária, ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.

Nas seções a seguir, são apresentados os cursos que compõem o Programa de Pós-Graduação.
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Curso de Especialização em Defesa Civil

Titulação
Especialista em Defesa Civil

Perfil do formado
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 nesta área que possam vir a contribuir com a melhoria e o 
avanço dessas atividades, bem como tomar atitudes qualificadas e eficazes em relação a contextos diversos.

Por este viés, o formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

  Saber identificar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e as atribuições e competências 
dos órgãos de proteção e Defesa Civil.

  Ter conhecimentos na área de proteção e Defesa Civil que possibilite o exercício de atividades em 
órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil como gestor ou agente de proteção e defesa.

  Saber atuar na esfera da proteção com ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação com o objetivo de reduzir os riscos de desastres nos três níveis de governo federal, 
estadual e municipal.

  Saber elaborar projetos pedagógicos voltados à formação e capacitação do profissional de 
Defesa Civil voltado para ações de prevenção e redução de desastres.

  Saber elaborar e avaliar projetos, estudos e pesquisas para aplicação em Defesa Civil.
  Saber realizar prognósticos e diagnósticos sobre situações de riscos e desastres e de suas 

consequências.
  Saber agir no assessoramento a gestores com subsídios informacionais para a prevenção e 

enfrentamento a situações de riscos e desastres.
  Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à elaboração de projetos 

e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Objetivos geral e específicos

Objetivo 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. 

Objetivos 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. 
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  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.

Duração do curso 
O curso tem duração média de 12 a 14 meses e pode ser concluído no prazo máximo de 36 meses.

Carga-horária
O curso tem carga horária total de 360 horas.

Estrutura curricular
A estrutura curricular apresenta certificações estruturantes e unidades de aprendizagem que apresentam 
interdisciplinaridade e transversalidade com os temas de direitos humanos e cidadania e segundo princípios 
éticos que conciliem Direitos Humanos e Eficiência Policial com a compreensão e valorização da diversidade 
e das diferenças.

A certificação Gestão em Defesa Civil, de 105 horas, envolve conteúdos e atividades formativas que possibilitem 
ao cursista exercer atividades em órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil como gestor ou 
agente de proteção e defesa, saber administrar os recursos materiais e humanos inerentes a atividade de 
proteção e Defesa civil empregando as modernas técnicas, ferramentas e metodologias de gestão e saber 
exercer liderança motivando o comprometimento das pessoas com a organização e com o trabalho em equipes. 
Além disso, objetiva ao estudante saber identificar e promover a capacidade de mobilização de recursos e 
de articulação de esforços na execução de atividades de proteção e de Defesa Civil, observar a aplicação da 
legislação financeira e tributária na rotina das atividades de proteção e de Defesa Civil, gerenciar ações de 
identificação de vítimas de desastres e de calamidades, resguardar posturas éticas que resguardem a imagem 
das vítimas e familiares em situações inerentes à identificação de vítimas de desastres e de calamidades e 
analisar as diferentes estratégias de atuação em ações de proteção e Defesa Civil.

A certificação Planejamento e atuação em defesa civil, de 120 horas, congrega conteúdos e atividades formativas 
que permitam ao cursista saber empregar estratégias de inteligência com a integração dos diversos níveis dos 
órgãos de segurança pública voltadas para a atividade de proteção e de Defesa Civil, aplicando Tecnologias de 
Comunicação e Informação e os sistemas de informações em proteção e Defesa Civil e saber dominar e aplicar 
técnicas e ferramentas para o planejamento, elaboração, gerenciamento, avaliação e captação de recursos para 
a execução de projetos para ações de proteção e de Defesa Civil. Além disso, objetiva preparar o cursista para 
identificar questões afetas a segurança visando a prevenção em eventos e grandes eventos na perspectiva da 
avaliação e gestão de riscos, identificar e avaliar as principais ações preventivas para eventos críticos, empregar 
metodologia de trabalho para administrar situações críticas e coordenar e realizar serviços de coleta de dados, 
informação e conhecimento de interesse às atividades de proteção e Defesa Civil, aprendendo a utilizar a atividade 
de inteligência como ferramenta fundamental na prevenção e gestão de riscos e de desastres e calamidades.

A certificação Política e Gestão de Defesa Civil e Segurança, de 105 horas, congrega conteúdos e atividades 
formativas que permitam ao cursista saber identificar os órgãos integrantes do Sistema Nacional de 
Segurança e compreender o funcionamento do Plano Nacional de Segurança Pública e como vem sendo 
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funcionalizado, além de compreender a concepção da Política Nacional de Defesa Civil e do Sistema 
de Defesa Civil no Brasil, sua estrutura organizacional e funcional. Permite, ainda, identificar os tipos de 
desastres e calamidades e seus efeitos e distinguir os principais fatores que contribuem para os desastres e 
calamidades e suas causas, apontando medidas de prevenção e resposta cabíveis.

Por fim, a certificação Metodologia da Pesquisa Científica permite ao estudante desenvolver competências 
e habilidades relacionadas à produção acadêmica, em especial, selecionar e utilizar os instrumentos teórico-
metodológicos necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Ciclo de formação
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

Certificação: Política e Gestão de Defesa Civil e Segurança
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Desastres e Calamidades: Causas e Riscos 30 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 45 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 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).

Certificação: Gestão em Defesa Civil
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.

Identificação de Vítimas de Desastres e de 
Calamidades

30 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. 

continua ...
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Certificação: Planejamento e Atuação em Defesa Civil
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Inteligência: Estratégia de Defesa Civil 45 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 30 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

45 Processos, atividades, tarefas, rotinas, fluxos. Parcerias, agências de 
cooperação e captação de recursos em projetos de Defesa Civil. O 
planejamento como ferramenta gerencial.

Certificação: Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.
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Curso de Especialização em Gestão Integrada da 
Segurança Pública

Titulação
Especialista em Gestão Integrada da Segurança Pública

Perfil do formado
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 nesta área que possa vir a 
contribuir com a melhoria e o avanço dessas atividades.

Conforme o PPI, por competência entende-se a capacidade de mobilização de saberes, de conhecimentos 
sistematizados e de habilidades intelectuais e manuais para intervir e tomar atitudes qualificadas e eficazes em 
relação a contextos diversos. Por este viés, o formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

  Saber identificar o Sistema de Segurança Pública.
  Saber avaliar o desenvolvimento de políticas integradas de atuação em segurança pública.
  Saber analisar informações e conhecimentos que possibilitem compreender o fenômeno da 

violência no Brasil e a necessidade da primazia na prevenção.
  Saber identificar os preceitos de ética, cidadania e direitos humanos que norteiam o trabalho dos 

agentes de preservação da ordem pública num estado democrático de direito.
  Saber agir na seara da segurança pública segundo os princípios da legalidade, da necessidade e 

da proporcionalidade consoante os postulados que asseguram os direitos humanos e o exercício 
dos direitos de cidadania.

  Saber analisar os novos paradigmas em Criminologia na perspectiva crítica e sua utilidade para 
as políticas criminais.

  Saber identificar a dimensão dos processos de exclusão e criminalização e a realidade do 
sistema penitenciário brasileiro.

  Saber identificar os saberes criminológicos identificando novas possibilidades de atuação das polícias.
  Saber aplicar e construir um modelo de gestão integrada e comunitária do Sistema de 

Segurança Pública.
  Saber desenvolver as técnicas, ferramentas e principais metodologias de gestão da qualidade e 

de serviços.
  Saber construir e desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas no ambiente organizacional.
  Saber identificar o Estado, sua origem, competências e atribuições políticas, sociais e jurídicas, com 

destaque para o seu papel na proteção da vida, incolumidade física e patrimonial dos cidadãos.
  Saber analisar os fundamentos da análise criminal, orientando os profissionais da segurança 

pública no sentido da realização da gestão integrada das políticas de segurança pública com 
base na avaliação desses diagnósticos.

  Saber identificar e avaliar a legislação e os conceitos norteadores da administração pública.
  Saber identificar os conceitos e os mecanismos de gestão administrativa, financeira e tributária 

aplicáveis na rotina das atividades de segurança pública.
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  Saber identificar o papel do Estado no âmbito internacional e identificar as condições de 
insegurança que afetam a ordem internacional e que podem afetar o Estado brasileiro, bem 
como identificar as possibilidades e formas de gestão desses conflitos.

  Saber avaliar a importância da atividade de inteligência e do uso e gestão da informação e do 
conhecimento nas atividades de segurança pública, conhecer seus conceitos e fundamentos, 
além de compreender as metodologias para sua busca e utilização como recurso para a 
mediação dos conflitos e promoção da paz social.

  Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à elaboração de projetos 
e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Objetivos geral e específicos

Objetivo 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. 

Objetivos 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.

Duração do curso
O curso tem duração média de 12 a 14 meses e pode ser concluído no prazo máximo de 36 meses.

Carga-horária
O curso tem carga horária total de 360 horas.
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Estrutura curricular
O curso está organizado em quatro certificações estruturantes. Cada certificação é composta por unidades 
de aprendizagem.

A certificação Conhecimento e Estratégia em Segurança Pública, com 120 horas, é organizada em torno 
de conteúdos e atividades formativas que possibilitem ao cursista desenvolver competências e habilidades 
para saber identificar os fundamentos da análise criminal e distinguir a perspectiva de gestão integrada em 
segurança pública, avaliando o papel do Estado no âmbito internacional, identificando as condições de 
insegurança que afetam a ordem internacional e que podem afetar o Estado brasileiro e tendo condições de 
identificar a importância da atividade de inteligência e do uso e gestão da informação e do conhecimento nas 
atividades de segurança pública.

A certificação Gestão em Segurança, de 105 horas, envolvem conteúdos e atividades formativas relacionadas 
à criminologia e seus paradigmas, às competências e atribuições do Estado, aos princípios e legislação da 
Administração Pública e as relações entre Direito Internacional e Estado Brasileiro.

Já a certificação Segurança Pública e Cidadania reúne, em 105 horas, atividades formativas e conteúdos que 
permitam ao cursista analisar e avaliar os preceitos de ética, cidadania e direitos humanos que norteiam o 
trabalho dos agentes de preservação da ordem pública num Estado Democrático de Direito, saber identificar 
a dimensão dos Direitos humanos em seus múltiplos aspectos, analisar e avaliar os novos paradigmas 
em Criminologia na perspectiva crítica e sua utilidade para as políticas criminais, identificar os saberes 
criminológicos e as novas possibilidades de atuação das polícias e, ainda, saber identificar a dimensão dos 
processos de exclusão e criminalização e a realidade do sistema penitenciário brasileiro.

Por fim, a certificação Metodologia da Pesquisa Científica permite ao estudante desenvolver competências 
e habilidades relacionadas à produção acadêmica, em especial, selecionar e utilizar os instrumentos teórico-
metodológicos necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Ciclo de formação 
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

Certificação: Conhecimento e Estratégia em Segurança Pública
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Inteligência Policial, Informação e Gestão do 
Conhecimento na Segurança Pública

45 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.

Direito de Segurança e Relações Internacionais 45 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 Européia. 
Gestão de Conflitos no âmbito da segurança pública na Ordem Internacional.

Análise Criminal e Gestão Estratégica e 
Integrada em Segurança Pública

30 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.

continua ...



Universidade do Sul de Santa Catarina

16

Manual do Curso

Certificação: Gestão em Segurança
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.

Administração Pública e Direito Administrativo 
da Segurança Pública

30 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.

Certificação: Segurança Pública e Cidadania
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30 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 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).

Criminologia e Segurança Pública 45 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.

Certificação: Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.
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Titulação
Especialista em Inteligência de Segurança

Perfil do formado
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.

O formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

  Saber exercer atividades na área das atividades de informações e inteligência de segurança pública.
  Saber atuar em agências de inteligência como agente ou gestor para fins táticos, estratégicos e 

de normatização.
  Saber desenvolver e aplicar ferramentas e técnicas para produção e gestão de conhecimento.
  Saber elaborar projetos, estudos e pesquisas para aplicação em Inteligência de segurança e defesa.
  Saber realizar prognósticos e diagnósticos sobre situações de riscos e de suas consequências.
  Saber assessorar gestores com subsídios informacionais para a prevenção e enfrentamento a 

situações de riscos.
  Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à elaboração de projetos 

e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Objetivos geral e específicos

Objetivo 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.  

Objetivos 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.
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  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.

Duração do curso
O curso tem duração média de 12 a 14 meses e pode ser concluído no prazo máximo de 36 meses.

Carga-horária
O curso tem carga horária total de 360 horas.

Estrutura curricular
O curso está organizado em quatro certificações estruturantes. Cada certificação é composta por unidades 
de aprendizagem.

A certificação Atividade de Inteligência e Segurança, de 105 horas, reúne conteúdos e atividades formativas 
voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências que permitam ao cursista saber identificar os 
órgãos integrantes do Sistema Nacional de Segurança e suas especificidades, identificar os fundamentos e 
princípios que regem o Plano Nacional de Inteligência, saber exercer atividades na área das atividades de 
informações e inteligência de segurança pública e atuar em agências de inteligência como agente ou gestor 
para fins táticos, estratégicos e de normatização.

A certificação Engenharia do Conhecimento: Estratégia e Planejamento em Inteligência, contempla 120 horas 
da organização curricular. Ela reúne conteúdos e atividades formativas voltadas ao desenvolvimento de 
habilidades e competências relacionadas aos aspectos conceituais e históricos da atividade de inteligência, 
aos sistema e sub-sistemas de Inteligência, à segurança do conhecimento e da informação, Engenharia 
do Conhecimento, Gestão do Conhecimento e relacionado à inteligência em eventos, ao planejamento e a 
programas e projetos em Inteligência.

A certificação Gestão em Inteligência, com 105 horas, reúne atividades formativas e conteúdos relacionados 
à gestão nas organizações com ênfase em pessoas e serviços, à gestão administrativa, financeira e tributária 
em Segurança Pública e à logística, ações e operações de Inteligência.

Por fim, a certificação Metodologia da Pesquisa Científica permite ao estudante desenvolver competências 
e habilidades relacionadas à produção acadêmica, em especial, selecionar e utilizar os instrumentos teórico-
metodológicos necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica.
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Ciclo de formação
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

Certificação: Atividade de Inteligência e Segurança
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.

continua ...
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Certificação: Engenharia do Conhecimento: Estratégia e Planejamento em Inteligência
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.
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Curso de Especialização em Polícia Comunitária 

Titulação
Especialista em Polícia Comunitária

Perfil do formado
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.

Conforme o PPI, por competência entende-se a capacidade de mobilização de saberes, de conhecimentos 
sistematizados e de habilidades intelectuais e manuais para intervir e tomar atitudes qualificadas e eficazes em 
relação a contextos diversos. Nesse sentido o formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

  Identificar o sistema de segurança e a natureza e dinâmica de suas instituições.
  Avaliar o desenvolvimento de políticas integradas de atuação em segurança pública.
  Distinguir os preceitos de ética, cidadania e direitos humanos que norteiam o trabalho dos 

agentes de preservação da ordem pública num Estado Democrático de Direito.
  Saber conduzir recursos materiais e pessoas no ambiente organizacional de atuação na 

segurança pública. 
  Desenvolver e aplicar as técnicas, ferramentas e principais metodologias de gestão da qualidade 

e de serviços.
  Identificar os princípios e fundamentos teóricos da polícia comunitária.
  Ter o domínio de ações e estratégias organizacionais de segurança pública segundo a 

concepção de polícia comunitária.
  Destacar a importância da atividade de inteligência e do uso e gestão da informação e do 

conhecimento nas atividades de segurança pública, conhecer seus conceitos e fundamentos, 
além de compreender as metodologias para sua busca e utilização como recurso para a 
mediação dos conflitos e promoção da paz social.

  Analisar e avaliar informações na gestão de conflitos e situações de crise, viabilizando a 
integração de estruturas sistêmicas de maneira a propiciar conhecimentos qualificados aos 
elevados níveis de decisão que possam propiciar respostas efetivas, necessárias e eficazes às 
situações derivadas de conflitos(s).

  Identificar o fenômeno da violência e da criminalidade segundo uma visão crítica nos modelos 
sociais contemporâneos, apresentando modelos de prevenção e controle voltadas para a 
pacificação social.  

  Distinguir a complexidade dos fenômenos atribuídos como violentos e seus múltiplos fatores envolvidos.
  Identificar e aplicar as técnicas e ferramentas para o planejamento, elaboração e gerenciamento 

de projetos, para tomada de decisão em ações de segurança pública segundo a concepção de 
polícia comunitária.
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  Apresentar as formas de Utilização das principais estratégias de mobilização comunitária e 
conceitos correlatos para a prática da polícia comunitária; 

  Distinguir as causas dos conflitos e aplicar técnicas mediação e de solução negociada;
  Contribuir com o aprimoramento dos conceitos e técnicas de preservação da ordem pública, 

seguindo a tendência internacional de participação universitária na discussão do tema e da 
comunidade na construção proativa da segurança.

Objetivos geral e específicos

Objetivo 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.

Objetivos 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.

Duração do curso
O curso tem duração média de 18 meses e pode ser concluído no prazo máximo de 48 meses.
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Carga-horária
O curso tem carga horária total de 390 horas.

Estrutura curricular
O curso está organizado em quatro certificações estruturantes e uma certificação específica, destinada à 
realização de Trabalho de Conclusão de Curso. Cada certificação é composta por unidades de aprendizagem.

São três certificações teóricas que totalizam 330 horas: Segurança e Cidadania (105 horas), Polícia Comunitária 
e Gestão em Segurança (120 horas) e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública (105 horas). 

Além destas, a certificação Metodologia da Pesquisa Científica (30 horas) permite ao estudante desenvolver 
competências e habilidades relacionadas à produção acadêmica, em especial, selecionar e utilizar os instrumentos 
teórico-metodológicos necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Por fim, a certificação específica Trabalho de Conclusão de Curso em Polícia Comunitária, destinado à 
elaboração de uma pesquisa científica, sendo que seus resultados deverão ser apresentados em um artigo 
científico, a ser elaborado individualmente em uma das linhas de pesquisa do curso.

Ciclo de formação
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

Certificação: Segurança e Cidadania
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Criminologia e Segurança Pública 45 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 30 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 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).

continua ...
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Certificação: Polícia comunitária e gestão em segurança
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.

Mobilização e Organização Comunitária 30 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 45 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.

Certificação: Gestão do conhecimento em segurança pública
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Conflitos, Negociação e Tomada de Decisão na 
Administração Pública

30 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 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.

Programas, Projetos e Parcerias em Segurança Pública 30 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.

Certificação: Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.

Certificação: Trabalho de Conclusão de Curso em Polícia Comunitária
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Trabalho de Conclusão de Curso em Polícia 
Comunitária

30 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: 

1. 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.

2. 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.

3. 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 proativa da segurança cidadã, propugnada pela filosofia da 
polícia comunitária.

4. 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.

Os estudantes receberão acompanhamento de um professor orientador designado pela coordenação do 
curso e terão como atribuições, sob acompanhamento do orientador:

  Definir e delimitar o tema, demonstrando sua relevância e atualidade.
  Manter contatos frequentes com o professor orientador, pelo espaço virtual de aprendizagem 

(EVA), no mínimo quinzenalmente.
  Tomar conhecimento e cumprir os prazos previstos no cronograma de elaboração do TCC 

apresentados no EVA. 
  Elaborar e enviar o TCC pelo EVA, na data determinada, para apreciação pelo professor orientador.
  Defender o TCC conforme as orientações recebidas.

Ao final do curso, após ter encaminhado a versão final de seu trabalho para o orientador, o estudante 
será submetido a uma defesa individual e oral do seu TCC perante uma comissão avaliadora. A comissão 
avaliadora será constituída pelo professor orientador e por mais um professor, com título de mestre (no 
mínimo), designado pela coordenação do curso. A defesa será realizada por sistema de webconferência, 
disponibilizado pelo curso.
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Titulação
Especialista em Segurança Privada

Perfil do formado
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.

Objetivos geral e específicos

Objetivo 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. 

Objetivos 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.
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Duração do curso
O curso tem duração média de 12 a 14 meses e pode ser concluído no prazo máximo de 36 meses.

Carga-horária
O curso tem carga horária total de 360 horas.

Estrutura curricular
O curso está organizado em quatro certificações estruturantes. Cada certificação é composta por unidades 
de aprendizagem.

A certificação Estratégia e Planejamento em Segurança Privada, de 120 horas, congrega conteúdos e 
atividades formativas que permitem ao cursista saber avaliar a importância da engenharia da Informação 
e do Conhecimento nas ações de segurança e identificar as possibilidades de sua aplicação na dimensão 
das atividades de segurança pública. Permitem, ainda, identificar as aplicações da atividade de Inteligência 
no âmbito da segurança privada e identificar as técnicas e ferramentas para o planejamento, elaboração e 
gerenciamento de projetos para ações de segurança privada.

A certificação Sistema de Segurança: Legislação e Consultoria, de 105 horas, é organizada em torno de 
conteúdos e atividades formativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências acerca do 
conhecimento sobre o Sistema Nacional de Segurança, da legislação aplicada: à segurança privada e sobre 
os tipos de consultoria existentes que permitam a atuação como consultor em segurança pública e privada.

Já a certificação Tecnologia e Gestão em Segurança Privada, com 105 horas, é estruturada em torno da gestão nas 
organizações, das tecnologias e sistemas de segurança e da logística, ações e operações de segurança privada.

Por fim, a certificação Metodologia da Pesquisa Científica permite ao estudante desenvolver competências 
e habilidades relacionadas à produção acadêmica, em especial, selecionar e utilizar os instrumentos teórico-
metodológicos necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica.

Ciclo de formação
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

Certificação: Estratégia e Planejamento em Segurança Privada
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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 Privada

45 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

45 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.

continua ...
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Certificação: Sistema de Segurança: Legislação e Consultoria
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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).

Legislação Aplicada: 
Administrativo, Civil, Penal e 
Trabalho

45 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.

Consultoria em Segurança 30 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.

Certificação: Tecnologia e Gestão em Segurança Privada
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.

Tecnologias e Sistemas de 
Segurança

30 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.

Logística, Ações e Operações 
de Segurança Privada

30 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.

Certificação: Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH 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.
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As avaliações são realizadas mediante instrumentos diversificados, podendo ser de forma presencial e por meio 
de atividades de avaliação a distância. A avaliação estudante é realizada progressivamente, por unidade de 
aprendizagem e/ou certificação, objetivando garantir a dimensão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem.

O aproveitamento será verificado por meio do desempenho progressivo do estudante frente às competências 
da certificação na qual a unidade de aprendizagem está inserida e aos objetivos propostos no Plano de 
Ensino da Unidade de Aprendizagem.

Os Cursos observarão os seguintes procedimentos para avaliação do aproveitamento escolar:

a. O professor entenderá o estudante como sujeito do conhecimento.
b. O professor explicitará os critérios e os instrumentos de avaliação no Plano de Ensino das 

Unidade de Aprendizagem, disponível no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.
c. A(s) nota(s) da(s) Avaliação(ões) a Distância (AD) serão disponibilizadas no Espaço UnisulVirtual 

de Aprendizagem, no ato de sua correção e posteriormente lançadas no Sistema Acadêmico.
d. Quando previstas atividades de Avaliação Presencial (AP), após a correção da atividade as 

notas da AD e da AP devem ser disponibilizadas no Sistema Acadêmico.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse Manual. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) numa 
escala de zero a dez (0 a 10), resultante do processo avaliativo desenvolvido durante a unidade de 
aprendizagem e/ou certificação. No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não 
obtiver, na avaliação da unidade de aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

O Trabalho de Conclusão de Curso, quando constar no projeto pedagógico, possui sistema de avaliação 
próprio e será disponibilizado ao estudante no início da Unidade de Aprendizagem.

Convalidação de disciplinas
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível e respeitado o limite de oito créditos (120 horas). 
Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de equivalência do conteúdo;

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter 100% de carga horária 
correspondente.

A coordenação do curso fará a análise das equivalências e emitirá parecer sobre as disciplinas passíveis de 
serem validadas.
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Certificação

Para obter a certificação é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas Unidades de 
Aprendizagem das respectivas certificações e, quando for o caso, ter sido aprovado no Trabalho de 
Conclusão de Curso dentro do período máximo de conclusão do curso. Dessa forma, o cursista receberá o 
certificado de Especialista, com validade nacional, conforme a titulação específica de cada curso.
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Contato com a UnisulVirtual

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

Portal MinhaUNISUL: Atendimento On-Line.

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).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@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 Curso
Giovani de Paula
E-mail: giovani.paula@unisul.br

https://minha.unisul.br/psp/pa91prd/EMPLOYEE/EMPL/s/WEBLIB_MU_PHP_D.USL_LNK_MU_PHP.FieldFormula.IScript_RedirectMUPHP?destino=atendimento
mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:giovani.paula%40unisul.br?subject=
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