CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
SEGURANÇA PÚBLICA
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CARO(A) ESTUDANTE,

Seja bem-vindo(a)!
Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização
do seu curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais
pelos quais seu estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.
Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas
especiﬁcidades. Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um
processo acadêmico de qualidade.

A coordenação.
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO

O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, na modalidade EaD, é ofertado
de forma 100% On-line.
Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas e demais conteúdos multimidiáticos
e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. Nessa oferta,
você irá ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá apoio dos tutores
a distância e dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo sistema de
mensagem, Sala do Tutor e no fórum da disciplina.
É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre
integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária
obrigatória por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas,
e de atividades presenciais obrigatórias.

Objetivo do Curso
O objetivo do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública é formar profissionais
com sólidos conhecimentos teóricos e práticos relativos ao sistema de segurança pública para
que este profissional atue em atividades de política, gestão, planejamento e técnicas
operacionais voltadas para a prevenção e enfrentamento de conflitualidades contemporâneas
segundo uma postura que atenda aos princípios da cidadania, dos direitos humanos e da cultura
da paz.
Considerando o que determina o Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia
do Ministério da Educação, o CST em Segurança Pública é um “curso de oferta exclusiva a
profissionais da carreira da segurança pública”, todos os candidatos ao referido curso deverão
apresentar, no ato da matrícula, um dos documentos abaixo, para que a coordenação possa
realizar a validação acerca do perfil dos alunos com objetivo de atestar se atendem ou não ao
perfil exigido pelo Ministério da Educação:
•

Carteira funcional

•

Declaração atualizada de vínculo emitida pelo órgão de segurança pública a qual
o aluno encontra-se vinculado

•

Holerite (como exceção, desde de que indique cargo ocupado e vinculação)

Objetivos Específicos
O desenvolvimento de seu curso tem como objetivos específicos capacitar o aluno a:
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•

•

•

•

•
•

•

Desenvolver-se crítica e reflexivamente para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, as quais lhe permitam acompanhar os avanços tecnológico, produzindo
novos conhecimentos e possibilitando uma atuação profissional pautada em
valores humanos, éticos e sociais;
Desenvolver competências e habilidades que qualifiquem o profissional a
posicionar-se de maneira crítica, ética, responsável e construtiva nas diferentes
situações sociais, utilizando o diálogo como importante instrumento para mediar
conflitos e tomar decisões;
Perceber-se como agente transformador da realidade social e histórica do país,
identificando as características estruturais e conjunturais da realidade social e as
interações entre elas, a fim de contribuir ativamente para a melhoria da qualidade
de sua vida social, institucional e individual;
Conhecer e valorizar a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira,
posicionando-se contra qualquer forma de discriminação baseada em diferenças
culturais, classe social, crença, gênero, orientação sexual, etnia e outras
características individuais e/ou sociais;
Capacitar profissionais capazes de atuar com dinamismo e integrados a sociedade
nas políticas atinentes a prevenção de desastres e a defesa civil;
Capacitar os profissionais de segurança pública para que tenham habilidade de
leitura e escrita, com utilização de tecnologias de comunicação e informação,
capazes de buscar o aperfeiçoamento contínuo para compreender as
transformações sociais e as tendências e inovações voltadas a prevenção, ao
combate e a repressão à criminalidade de forma a minimizar os danos, bem como
aumentar a eficiência na apuração das infrações penais;
Formar profissionais que sejam conscientes, críticos e, que privilegiem sempre a
atitude humanista na abordagem e na solução de problemas;

•

Formar profissionais que sejam pró- ativos, criativos, abertos às mudanças, e que
sejam conscientes das implicações éticas e qualitativas de seu trabalho;

•

Habilitar profissionais de segurança pública aptos a assumir posições de liderança,
capazes de planejar ações e de planejamento, atuando de forma integrada com
outros órgãos de segurança pública e defesa social, visando o combate a
criminalidade e ao desenvolvimento de uma cultura de paz.

Atuação Profissional
As áreas de atuação do Tecnólogo em Segurança Pública, tendo em vista o perfil de
ingressantes previamente estabelecidos pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores em
Tecnologia, se concentram nos órgãos públicos municipais, estaduais e federais assumindo
atividades de política, gestão, planejamento e técnicas operacionais de caráter preventivo e
investigatório, tais como: polícias civil, federal e militar; polícia rodoviária federal; guardas
municipais; corpos de bombeiros militares; órgãos do sistema penitenciário; institutos oficiais
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de criminalística, medicina legal e identificação; agentes de trânsito; guarda portuária,
Secretarias de Segurança Pública municipais e estaduais; Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil e de Política sobre drogas.

Perfil do Egresso
O curso, por meio do modelo acadêmico, busca que o egresso seja um profissional que,
de acordo com as determinações legais, apresente valores, competências e habilidades como:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Desenvolver ações de chefia, gerenciamento, comando,
assessoramento e consultoria, em entes públicos de segurança;
Desenvolver capacidade de utilizar tecnologias para balizar e nortear
suas ações;
Desenvolver capacidade de avaliar o grau de risco da missão,
considerando sua finalidade, objetivos e periculosidade;
Desenvolver capacidade de atuar com segurança em locais com
índice elevado de violência e criminalidade, demonstrando domínio
das técnicas de abordagem;
Planejar, formular, implantar, gerenciar e supervisionar ações
preventivas no âmbito da segurança pública;
Orientar e intervir em situações de manutenção da ordem pública,
segurança comunitária, defesa civil, polícia técnico-científica e
polícia investigativa;
Vistoriar, realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em
sua área de formação.

Matriz Curricular
O desenvolvimento do Curso envolve um total de 4 semestres. E, ao concluir o curso, o
aluno receberá a certiﬁcação de Tecnólogo em Segurança Pública.

SEMESTRE
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º

DISCIPLINA

Comportamento Organizacional
Educação a Distância
Empreendedorismos
Gestão de Projetos
Homem, Cultura e Sociedade
Responsabilidade Social e Ambiental
Análise e Gerenciamento de Risco
Direito e Legislação
Fundamentos de Investigação e Criminalística

CARGA
HORÁRIA

80
60
70
70
70
70
80
80
80
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2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º

Prevenção e Combate a Sinistro
Sistemas de Informação em Segurança
Direitos Humanos e Cidadania
Expansão da Criminalidade
Planejamento Estratégico em Segurança
Teoria Geral do Direito Constitucional
Tópicos em Direito Administrativo
Consultoria em Segurança
Direito, Proteção e Inclusão Social
Gestão de Risco e Desastras em Defesa Civil
Negociação e Gestão de Conflitos de Segurança
Tecnologias Aplicadas ao Sistema de Segurança

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)*
*disciplina optativa

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA
Atividades Acadêmicas Curriculares
Atividades Complementares - Estudos Dirigidos - ED
Atividades Complementares - Outras Modalidades
CARGA HORÁRIA TOTAL

1.620 h
40 h
40 h
1.700h

Ementas
1º Semestre
Educação a Distância
Fundamentos de EAD. Conceitos básicos em EAD. Organização de sistemas de EAD: processo de
comunicação, processo de tutoria, avaliação. Relação dos sujeitos da prática pedagógica no
contexto de EAD. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Apropriação do Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC).
Homem, Cultura e Sociedade
O Capitalismo: o surgimento de um novo mundo. As ciências sociais: formas de compreender o
mundo. A consolidação da sociedade global. Sociedade, Exclusão e Direitos Humanos.
Comportamento Organizacional
O Indivíduo e a Organização. Liderança e Motivação. Relações Interpessoais. Conceitos e Práticas
de QVT.
Responsabilidade Social e Ambiental
Crise Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. Contradições do Desenvolvimento
Sustentável e a Abordagem Ecológica e Social. Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa
Alternativas Socioambientais.
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Gestão de Projetos
Conceitos Gerais sobre Gestão de Projetos. Gerenciamento de Escopo, tempo e custos em
projetos; Gerenciamento de Escopo, tempo e custos em projetos; Gerenciamento de qualidade,
recursos humanos e comunicação em projetos; Gerenciamento de riscos, aquisições e
sustentabilidade em projetos.
Empreendedorismo
Panorama do Empreendedorismo. Oportunidade Empreendedora. Plano de Negócios. Os
Desafios do Empreendedor.
2º Semestre
Direito e Legislação
A relação de emprego e as novas tecnologias: jornada, remuneração e meios de resolução de
conflitos. Direitos das obrigações e responsabilidade civil. Teoria Geral dos contratos. A relação
de consumo e seus elementos.

Fundamentos de Investigação e Criminalística
Leis penais. Lei processual penal. Balística. Medicina legal.
Análise e Gerenciamento de Risco
Introdução ao gerenciamento e planejamento de riscos. Levantamento de riscos e ferramentas
para gerenciamento de risco. Gerenciamento de riscos para segurança de autoridades/VIP.
Gerenciamento de riscos em grandes eventos.
Prevenção e Combate a Sinistro
A segurança contra incêndio no Brasil e no mundo. Sistemas e planos de combate e prevenção
às ocorrências de incêndios. Os dados das ocorrências e o gerenciamento de áreas e pessoas.
Brigada de incêndio, resultados laboratoriais e seguro.
Sistemas de Informação em Segurança
Sistemas de Informação. A gestão e a Segurança da Informação. Sistemas e Informações na
Segurança Pública e Privada. A gestão do conhecimento na segurança pública e privada.
3º Semestre
Direitos Humanos e Cidadania
Introdução aos Direitos Humanos e Fundamentais. Direito à Segurança e Direitos Políticos.
Combate ao preconceito e à discriminação. Direitos Humanos.
Teoria Geral do Direito Constitucional
Constituição e Hermenêutica. Eficácia. Aplicabilidade e Organização do Estado. Direitos e
Garantias Fundamentais. Direitos, partidos políticos e nacionalidade.
Expansão da Criminalidade
Criminologia. Criminalidade e prevenção criminal. Execução penal. Sociedade prisional e
inserção do apenado.
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Planejamento Estratégico em Segurança (Optativa)
Estratégico. Bases Estratégicas do Sistema de Segurança. Gestão Estratégica do Sistema de
Segurança. Específicos.
Tópicos em Direito Administrativo
Direito Administrativo, conceitos e princípios. A administração Indireta e os atos
administrativos. Licitação e Contratos Administrativos. Bens públicos e serviços públicos.
4º Semestre
Consultoria em Segurança
Fundamentos da consultoria. O projeto de consultoria em segurança. Viabilidade, preço e
contrato de consultoria em segurança. O consultor de segurança e sua carreira.
Negociação e Gestão de Conflitos de Segurança
Conflito em segurança; negociação em segurança; gerenciamento de crises em segurança;
Condutas na negociação em segurança.
Gestão de riscos e Desastres em Defesa Civil
A Defesa Civil no Brasil e os aspectos estruturantes em Proteção e Defesa Civil; Ciclo de Gestão
de Defesa Civil; Estudo dos desastres – conceito e classificação; Coordenadoria Municipal de
Proteção e de Defesa Civil (Compdec).
Direito, Proteção e Inclusão Social
Princípios fundamentais à inclusão social; Da inclusão social da pessoa com deficiência,
igualdade de gênero e questão indígena; Dos direitos materiais às crianças e aos adolescentes;
Das garantias processuais às crianças e aos adolescentes.
Tecnologias Aplicadas ao Sistema de Segurança
Tecnologias: origens, ética e segurança. Tecnologias de Informação e Comunicação nas Redes e
na Internet. Tecnologias Aplicadas na Segurança Pública; Tecnologias aplicadas na segurança
privada.

2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO

Atividades disponíveis no AVA
O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em
www.colaboraread.com.br, com login e senha específicos.
Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos:
• Teleaulas;
• Web aulas;
• Avaliações virtuais;
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•
•
•
•

Livro didático digital (LDD) para cada disciplina;
Materiais de apoio;
Fórum avaliativo;
Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual).

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve
entrar em contato com o seu tutor a distância.
O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das
atividades programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além
de ser componente obrigatório das provas presenciais.
A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de
pesquisa e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também
poderá orientá-lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de
maneira direta e individual.
Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA.

Estágio Curricular Não Obrigatório
Você pode optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, que tem como objetivo
desenvolver atividades extracurriculares que proporcionem o inter-relacionamento dos
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso e sua aplicação na solução de
problemas reais da proﬁssão.
Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração
pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso,
desde que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional,
aprofunde os conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e
orientação de um profissional qualificado.

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO
As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento
de competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga
horária total está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a
ser cumprida durante a integralização do curso.
Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED)
Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados
com o objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de
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informações acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a
criatividade. Os EDs possuem materiais didáticos, exercícios e avaliações.
Atividades complementares – outras modalidades
Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório,
visitas técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos,
palestras, conferências e outros eventos acadêmicos.
Não deixe para a última hora: organize-se e realize as atividades, aos poucos, em cada
semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no
decorrer de seu percurso educativo.

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
No sistema de Avaliação Continuada, o estudante acumula pontos a cada atividade, prova
ou trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota.
Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a
quantidade total de pontos disponíveis.
As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum
avaliativo, engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual.
Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os
detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA.
Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com
ele, você consegue organizar a sua rotina de estudo e se prepara para todas as atividades
previstas no curso.

4. APOIO AOS ESTUDOS
Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário
que você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no
cumprimento das atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é
essencial:
• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades
previstas por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação.
• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem
realizadas, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, atendimento e outros
serviços de apoio ao estudante. É o documento que deve nortear sua vida acadêmica,
pois contém todas as informações necessárias do ingresso à colação de grau.
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Consulte também em seu AVA:
•
•

•

Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a
distância.
Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos
das disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos,
revistas, teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de
Livros Digitais e Periódicos nacionais e internacionais.
Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de
materiais virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos
educacionais abertos, normas e o regulamento da biblioteca.

Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu
curso. Fique atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.
Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida
acadêmica transcorra da melhor maneira possível.

Estamos à sua disposição.
Coordenação do Curso
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