ATIVIDADE DE POLÍCIA PENAL

APRESENTAÇÃO DO CURSO
Os desafios da segurança pública não cessam com a retirada dos criminosos da sociedade, uma
vez que, mesmo na esfera da execução penal, a criminalidade continua a operar e se multiplicar.
Devido a isso, percebe-se que o universo penitenciário é carregado de adversidades, onde
demandas devem ser atendidas, principalmente as que se referem aos direitos humanos, para
que se possa agir no combate à criminalidade e a alcançar a finalidade da pena, referente a
prevenção, através da ressocialização do apenado.
Buscando o aumento de segurança e benefícios para o sistema de segurança pública brasileiro
em geral, foi promulgada a emenda constitucional nº. 104/2019, que alterou o inciso XIV do
caput do artigo 21, o § 4º do artigo 32 e o artigo 144 da Constituição Federal, criando a Polícia
Penal, órgão responsável pela segurança do sistema prisional federal, estadual e do Distrito
Federal.
A Emenda Constitucional visa reconhecer e valorizar o trabalho da Polícia Penal, bem como
melhorar o atendimento à população carcerária e de seus familiares. Para tanto, o
aprimoramento e a formação dos policiais penais, possibilitam a ampliação dos seus
conhecimentos, auxiliando no desenvolvimento de competências, habilidades e técnicas
consideradas essenciais para o enfrentamento dos desafios no ambiente prisional e
socioeducativo.
O curso de Pós-Graduação de Atividade de Polícia Penal foi planejado para contemplar aspectos
essenciais, procurando sempre relacionar a realidade cotidiana destas atividades e suas
dimensões estratégicas e conceituais, levando em consideração as ações da área de segurança
pública relacionadas a polícia penal, a assistência e a execução penal.
Na Pós-Graduação em Atividade de Polícia Penal, o discente terá a oportunidade de desenvolver
competências tanto técnicas quanto comportamentais uma vez que entrará em contato com as
seguintes temáticas: Segurança nos estabelecimentos penais, inteligência, ciência criminal, a
rotina nos estabelecimentos penais, os crimes de terrorismo, narcotráfico e organizações
criminosas, direito de segurança e relações internacionais, suporte básico da vida, direitos
humanos e cidadania. Também será capaz de perceber noções de direito penal, constitucional e
administrativo, bem como a justiça restaurativa e constituição do sujeito dentre outros.

MATRIZ CURRICULAR
O cronograma de aulas disponibilizado pela instituição será o documento referência para indicação dos
módulos que são ofertados.
Nanodegree

Metodologia da
Pesquisa Científica

CH

Ementa

30

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

Direitos Humanos e
Direitos da
Cidadania
30

Ciência Criminal

30

Segurança nos
Estabelecimentos
Penais
30

Estabelecimentos
Penais e Suas
Rotinas
45

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. Fundamentos filosóficos
e políticos dos direitos humanos. Abordagens histórico-culturais dos
direitos humanos. Direitos humanos no Brasil: atualidade e desafios.
Direitos humanos e hermenêutica.
Criminologia: conceito; escolas criminais; paradigmas em criminologia;
vitimologia. Análise do Sistema de Justiça Criminal. Saberes criminológicos
e papel da polícia. A Nova Prevenção. Cena atual da Criminologia. Causas
da criminalidade. Formas e métodos de ressocialização. Personalidade do
delinquente. Análise biológica e social do crime e do criminoso.
Modalidades de controle e pacificação social.

Segurança das pessoas e do patrimônio: Segurança e custódia de presos.
Sistema de Controle de Presos; Sistema de Controle de Acesso; Situações
de risco nas construções e nos sistemas; Segurança nos Sistemas e nas
Rotinas de Serviços; Segurança Física de Instalações; Uso de tecnologias
para a segurança; Técnicas de Emprego de Armamento Letal e não Letal;
Legislação de Armas; Defesa Pessoal.
Serviços em Instituições Penitenciárias Especiais. Presídios de Alta
Segurança. Hospitais e Manicômios Judiciários. Presídios Femininos. Casas
de Custódia. Centros de Reabilitação Social e de Medidas Socioeducativas.
Administração Prisional. Trabalhos Diários da Administração Penal. Rotinas
e Protocolos. Planejamento e criatividade nas Ações Rotineiras.
Procedimentos Operacionais. Operações Emergenciais Adotadas para o
Combate e Controle de Sinistros.

Noções de Direito
Penal e
Constitucional
30

Princípios constitucionais relacionados às atividades da segurança pública.
Direitos e garantias fundamentais. Emenda Constitucional 104/2019 e a
criação das Polícias Penais federal, estaduais e distrital. Direito penal e
inter-relações com a criminologia e política criminal. Penas alternativas.
Lei de Execução Penal: noções gerais (direito penitenciário; finalidade da
pena). Assistência ao preso e ao egresso. Deveres, Direitos e a Disciplina
no sistema prisional. Procedimentos Judiciais: disposições.

Noções de direito
Administrativo
15

Poderes administrativos da Polícia Penal. Atos administrativos inerentes à
segurança pública e princípios informadores.

Inteligência:
Estratégia de
Segurança

Inteligência: esboço histórico, definições, conceituação e princípios
norteadores. Sistema e sub-sistemas de Inteligência. Sigilo das
informações. Produção da Inteligência e Contra-Inteligência. Segurança da
informação: visão geral, políticas e estratégia.

Terrorismo,
Narcotráfico e
Organizações
Criminosas

30

30

Direito de Segurança
e
Relações
Internacionais
30

Justiça Restaurativa
e Constituição do
Sujeito
30

Suporte Básico da
Vida
30

360

Terrorismo e suas classificações. Ações terroristas. Terrorismo de
organizações criminosas. Narcotráfico. Organizações criminosas. Crimes
digitais: tipos e características. Cibercriminosos, perfil e modos de
atuação. Legislação e segurança digital.
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.
A Justiça penal e o modelo punitivo (retributivo): identidade, funções e
crise. A Justiça restaurativa e a mudança de lentes e paradigma. O campo
de projeção teórico e prático da Justiça restaurativa. A justiça restaurativa
no Brasil. Práticas restaurativas: os círculos restaurativos e os círculos da
paz. A comunicação não-violenta. Sistema Penal e alternativas à Prisão no
Brasil.
Padrões éticos e legais no atendimento dos primeiros socorros.
Atribuições do socorrista. Etapas de avaliação da vítima. Sinais vitais e
manejo de segurança. Cuidados nas etapas de avaliação.

