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CARO(A) ALUNO(A), 
 

 
 

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 de Criminologia - Bacharelado, na modalidade EaD, é ofertado de forma 100% 

On-line.  

Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas gravadas 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 Curso de Criminologia - bacharelado tem como objetivo formar profissional com sólida 

formação geral, humanística, domínio de conceitos da criminologia, capacidade de análise, de 

interpretação com a valorização dos fenômenos criminógenos e sociais, além do domínio do 

diálogo construtivo e pacificador, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente 

a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma para o estudo do crime, da violência, 

da vítima e do criminoso, fomentando políticas criminais e o desenvolvimento da cidadania e a 

garantia dos direitos humanos. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do Curso de Criminologia - Bacharelado são:  

• Promover sólida formação do profissional-cidadão a fim de que seja 

competente e capacitado a ingressar e manter-se no mercado de trabalho, 

desenvolvendo-se com eficiência e eficácia na área que escolheu atuar.  

• Capacitar o aluno a assumir o compromisso de atuar no contexto 

socioeconômico e político do país, sendo um profissional e cidadão 

comprometido com os interesses e desafios da sociedade contemporânea e 

capaz de acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de 

atuação, mantendo adequado padrão de ética e responsabilidade profissional, 

conduta moral e respeito ao ser humano. 
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Atuação Profissional 
 

Ao obter o grau de Bacharel em Criminologia, considerando as demandas tradicionais 

apresentadas pelo mercado de trabalho, os egressos poderão atuar nas seguintes áreas: 

criminologia e Ciências Sociais;  estudo analítico e atuação em segurança pública e consultoria 

em legislação criminal. 

 

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: 

• Ser capaz de compreender o fenômeno criminal; 

• Conhecer conceitos e teorias relacionadas às vítimas e suas consequências; 

• Conhecer e dominar conceitos e teorias relacionadas às penas e sua aplicação 

no cenário nacional; 

• Compreender e dominar os processos de criminalização e vitimização no 

cenário regional e nacional; 

• Atuar de modo ético nas análises e estudos dos fenômenos criminológicos e de 

enfrentamento à violência; 

• Dominar a linguagem pacificadora fomentando a solução de crises e conflitos 

de modo hábil, colaborativo e restaurador; 

• Fomentar pesquisas empíricas relativas à criminalidade, coordenando com 

estudos de fatores sociais e econômicos, para a proposição de soluções para o 

enfrentamento da criminalidade; 

• Conhecer e elaborar políticas criminais para a auxiliar e mitigar a criminalidade 

no âmbito regional; 

• Aplicar técnicas de investigação e estudo do fenômeno criminógeno, auxiliando 

na solução do caso criminal; 

• Colaborar com as autoridades policiais na produção de provas técnicas, na 

identificação criminal, no local e características do crime e criminoso; 

• Compreender os institutos jurídicos relacionados ao crime. 

 

 

Matriz Curricular  
 

O desenvolvimento do Curso envolve um total de 5 semestres. E, ao concluir o curso, o 

aluno receberá a certificação de Bacharel em Criminologia. 
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SEMESTRE DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

1 Direitos Humanos e Cidadania 80 

1 Fundamentos da Antropologia 80 

1 Introdução ao Estudo do Direito 80 

1 Métodos Quantitativos e Tomada de Decisão 80 

1 Sociedade Brasileira e Cidadania 80 

1 Teoria Geral do Direito Constitucional 80 

2 Fundamentos da Criminologia 80 

2 Introdução à Filosofia 80 

2 Política Criminal e Processos de Criminalização 80 

2 Psicologia Aplicada ao Direito 80 

2 Psicologia Social 80 

2 Teoria Jurídica do Direito Penal 80 

3 Criminalística, Segurança Pública e Privada 80 

3 Direito Penal-Teoria das Penas 80 

3 Negociação e Gestão de Conflitos de Segurança 80 

3 Sociologia Criminal 80 

3 Teoria da Investigação Criminal 80 

3 Vitimologia e Penalogia 80 

4 Direito Penal - dos Crimes em Espécie 80 

4 Optativa I* 80 

4 Políticas de Inclusão e Ações Afirmativas 80 

4 Psicopatologia e Crime 80 

4 Responsabilidade Social e Ambiental 80 

4 Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

5 Análise Criminal e Tecnologia Forense 80 

5 Criminologia Contemporânea 80 

5 Optativa II* 80 

5 Organizações Criminosas e Criminalidade 80 

5 Teoria Geral do Processo Penal 80 

5 Trabalho de Conclusão de Curso II 80 

          *disciplina optativa 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA 

Atividades Acadêmicas Curriculares 2.400 h 

Atividades Complementares  100 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2.500 h 

 

 

 

 



 
 

Guia de Percurso - 7 
 
 

Ementas 
 

1º Semestre 
Direitos Humanos e Cidadania 
Introdução aos direitos humanos e fundamentais. Direito à segurança e direitos políticos. 
Responsabilidade pessoal em um estado de direito. Cidadania, prevenção e planejamento na 
promoção dos direitos humanos. 
 
Fundamentos da Antropologia 
Formação, divisão e posição da antropologia no quadro das ciências. Relativismo cultural.  A 
ciência comparada das culturas. O funcionalismo: Malinowski, Radcliffe Brown e Evans 
Pritchard. As leis estruturantes das culturas - o estruturalismo de Lévy strauss. 
 
Introdução ao Estudo do Direito 
Direito, justiça, ciência, sociedade e fontes do direito. Teoria da norma jurídica e teoria do 
ordenamento jurídico. Fundamentos filosóficos e sociológicos do direito e hermenêutica 
jurídica. Teoria geral do estado. 
 
Métodos Quantitativos e Tomada de Decisão 
Função afim e função quadrática. Estatística descritiva. Estatística inferencial (parte I). Estatística 
inferencial (parte II). 
 
Sociedade Brasileira e Cidadania 
Ética e política. Cidadania e direitos humanos. Dilemas éticos da sociedade brasileira. 
Pluralidade e diversidade no século XXI. 
 
Teoria Geral do Direito Constitucional 
Constituição e hermenêutica. Eficácia, aplicabilidade e organização do estado. Direitos e 
garantias fundamentais. Direitos, partidos políticos e nacionalidade. 
 

2º Semestre 
Fundamentos da Criminologia 
Origem e evolução histórica da criminologia. Escolas criminológicas. As teorias aplicadas à 
criminologia. Delinquentes e os fatores criminógenos. 
 
Introdução à Filosofia 
Noções básicas de filosofia: indagar e questionar a realidade. Histórico do pensamento 
filosófico. Campos de estudo da filosofia. Identificação dos principais problemas e postulados 
filosóficos. 
 
Política Criminal e Processos de Criminalização 
Conceitos introdutórios de política criminal e seus movimentos. Os processos políticos-
criminais. As políticas e modelos criminais repressivos. As políticas e modelos criminais não 
repressivos. 
 
Psicologia Aplicada ao Direito 
Psicologia e direito. Personalidade.  Comportamento. Temas da psicologia jurídica. 
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Psicologia Social 
Introdução à psicologia social. Psicologia social e vida em sociedade. Temáticas em psicologia 
social. Aplicações da psicologia social. 
 
Teoria Jurídica do Direito Penal 
Noções, fontes, interpretação e princípios de direito penal. Direito penal. Elementos e principais 
características da teoria do crime. Teoria do crime: ilicitude, culpabilidade e concurso de 
pessoas. 

 
 3º Semestre  

Criminalística, Segurança Pública e Privada 
Instituições e sistema de segurança pública no brasil. A segurança privada e seu destaque no 
cenário brasileiro. Fundamentos históricos, prova pericial e sua importância.  Identificação 
humana, balística e toxicologia forense. 
 
Direito Penal - Teoria das Penas 
Análise e resolução de problemas. Criatividade e inovação. Planejamento e organização. 
Relacionamento interpessoal e gestão de conflitos. 

 
Negociação e Gestão de Conflitos de Segurança 
Penas e seus critério de aplicação. Concurso de crimes e de sistema de aplicação da pena. 
Incidentes de execução de penas e medida de segurança. Ação penal e causas de extinção da 
punibilidade. 
 
Sociologia Criminal 
A origem da sociologia criminal. Modelos sociológicos de consenso e conflito. Teorias de 
consenso. Teorias de conflito. 
 
Teoria da Investigação Criminal 
Investigação criminal. Inquérito policial. Diversas formas de investigação criminal. Do crime de 
tortura. Formas de combater e principais causas na investigação criminal brasileira. Inquérito 
policial. Investigação criminal pela autoridade policial e pelo ministério público. Das provas, da 
investigação e da perícia criminal. 
 
Vitimologia e Penalogia 
Introdução à vitimologia. Complexo criminógeno delinquente e vítima. Jus puniendi e finalidade 
da pena. Execução criminal e medidas de segurança. 
 

 4º Semestre  
Direito Penal - Dos Crimes em Espécie 
Crimes contra a vida e patrimônio (parte 1). Crimes contra a vida e patrimônio (parte 2). Crimes 
em espécie - do estupro à oferta pública. Crimes contra a liberdade sexual, exploração sexual e 
a família. 
 
Políticas de Inclusão e Ações Afirmativas 
A era dos direitos – emergência do estado moderno e o direito à diferença. Direito à diferença 
e questões de gênero. Direito à diferença: pessoas com deficiência e questões etnorraciais.  
Ações afirmativas – estratégias de superação de discriminações.  
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Psicopatologia e Crime 
Origem da psicopatologia e distúrbios mentais. Psicopatia e análise psicológica. Personalidade 
perigosa e assassinos. Parafilias. 
 
Responsabilidade Social e Ambiental 
Crises 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. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Profundidade da pesquisa e das abordagens. Qualidade da redação e do ordenamento lógico 
das ideias e argumentos. Originalidade nas abordagens e nos argumentos. Atendimento às 
sugestões e às orientações dadas. 

 
5º Semestre 

Análise Criminal e Tecnologia Forense 
História da análise criminal e segurança pública. O processo de análise criminal. A tecnologia na 
investigação e análise de crimes. Métodos de pesquisa aplicadas na análise criminal. 
 

Criminologia Contemporânea 
Introdução ao processo penal. Inquérito policial e ação penal. Jurisdição, competência e 
processos incidentes. Teoria da prova no processo penal brasileiro.  

 
Organizações Criminosas e Criminalidade 
A criminalidade e conceitos introdutórios sobre a organização criminosa. Criminologia e crime 

organizado. Crimes de colarinho branco. Crimes relacionados ao tráfico de drogas. 

 

Teoria Geral do Processo Penal 
Introdução ao processo penal. Inquérito policial e ação penal. Jurisdição, competência e 
processos incidentes. Teoria da prova no processo penal brasileiro. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
Profundidade da pesquisa e das abordagens. Qualidade da redação e do ordenamento lógico 
das ideias e argumentos. Originalidade nas abordagens e nos argumentos. Atendimento às 
sugestões e às orientações dadas. 
 
 

 

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: 
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• Teleaulas; 

• Web aulas; 

• Avaliações virtuais; 

• 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.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui uma disciplina acadêmica de pesquisa 

e sistematização do conhecimento a ser desenvolvida pelo estudante, que prevê produção 

textual e apresentação oral.  

O TCC é condição para que o estudante receba o diploma de conclusão de curso. Esta 

produção textual é avaliada pelo tutor a distância, que atribui uma pontuação de acordo com os 
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critérios de avaliação estabelecidos. Além disso, constitui parte da pontuação a apresentação 

oral realizada pelo estudante no polo. 

 

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 

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 vá realizando 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 aluno 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 se preparando para todas as atividades 

previstas no curso.  

 



 
 

Guia de Percurso - 12 
 
 

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 pelo discente, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, 

atendimento ao discente 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. 

 

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 


