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Contextualização
No mundo contemporâneo da segurança orgânica a
atividade de inteligência passou a ser a base para estruturação de todo o processo de planejamento e execução das
atividades de segurança, seja na esfera estratégica, tática,
técnica ou operacional.
Neste sentido o êxito do processo de governança e
execução das atividades de segurança pública e privada
depende diretamente do aprofundamento nos conhecimentos da doutrina de Inteligência.
Não é por acaso que organizações públicas e privadas que possuem serviço orgânico de segurança estão estabelecendo políticas de segurança estabelecendo que todas as atividades de salvaguarda de pessoas e dos bens
tangíveis e intangíveis sejam pautados na doutrina de Inteligência.
Neste curso além de nos aprofundarmos nos eixos
temáticos da doutrina clássica de Inteligência, faremos uma
abordagem da produção de Conhecimentos de Inteligência
voltados à segurança pública, à segurança interna, aos assuntos institucionais e aos assuntos conjunturais.
Desta forma, espera-se que ao final do curso os participantes reúnam as competências necessárias para estruturar ou reestruturar os núcleos de segurança e inteligência
em suas organizações, bem como, para produzir e disseminar Conhecimentos aos seus decisores/demandantes.

Bons estudos!

Jocemar Pereira da Silva
Professor Coordenador Acadêmico

Centro de Estudos de

CIÊNCIAS POLICIAIS
I - Objetivos do curso
OBJETIVO GERAL DO CURSO:

Conhecer o contexto e os fundamentos doutrinários que devem nortear a estruturação e o desenvolvimento da Atividade de Inteligência no âmbito organizacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Compreender os princípios e as estratégias de planejamento e governança da
atividade de segurança nas organizações públicas e privadas;
 Desenvolver conhecimentos de nível tático visando assegurar a continuidade
das atividades institucionais através da formulação de estratégias para identificar e controlar os riscos aos ativos institucionais;
 Conhecer os aspectos históricos da Atividade de Inteligência no mundo, no Brasil e nas organizações públicas e privadas;
 Conhecer a estrutura, o funcionamento, os objetivos, os princípios e os fundamentos éticos e doutrinários da Atividade de Inteligência de Segurança Pública
e Privada no Brasil;
 Transmitir conhecimentos gerais sobre as áreas de atuação da Atividade de Inteligência de Segurança Pública (AISP) e sobre as premissas básicas que devem ser consideradas para estruturar, organizar e gerir a Atividade de Inteligência no âmbito corporativo;
 Transmitir conhecimentos gerais sobre a Metodologia da Produção do Conhecimento e sobre as técnicas utilizadas nas operações de Inteligência para a
busca de dados negados;
 Apresentar atividades práticas das principais fases do ciclo de produção de conhecimentos utilizando as técnicas empregadas nas operações de Inteligência
para a busca de dados;
 Produzir relatórios de Inteligência voltados à segurança pública, à segurança
interna, aos assuntos institucionais e aos assuntos conjunturais.
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II - Resumo do Curso Atividade de Inteligência Policial

 Público alvo: profissionais que atuam nas atividades de segurança pública e
privada.
 Local de realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Estudos
de Ciências Policiais.
 Modalidade: A distância.
 Duração: 42 horas
 Tempo de realização: 1 bimestre.
 Previsão de início do curso: ver calendário na página 17.
 Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.
 Valor do investimento: R$ 500,00.
 Inscrições: treinamento@policiajudicial.com.br
 Coordenação Geral: Professor Pós-Doutor Henrique Martins Rocha
 Coordenação temática e executiva: Professor Especialista Jocemar Pereira
da Silva
 Convênio: Sim, ver página 8.
 Corpo docente: Ver página 13 (professores conteudistas e professores tutores)

III - Conteúdo programático detalhado
NOTA: O universo da segurança se modifica constantemente; neste mundo
VICA - Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo a técnica, o ato normativo e a
demanda de segurança que temos em 2020, com toda certeza não será a
mesma em 2021 e 2022, neste sentido, cumpre-nos informar que o conteúdo
abaixo está sujeito a atualização ao longo do curso, ou seja, reservamo-nos
no direito de atualizar o material seja por meio de subtração, adição ou substituição de tópicos para atender à legislação, técnica ou demanda aplicável ao
momento.
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CIÊNCIAS POLICIAIS
1. INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA
1.1 Fundamentos históricos da Atividade de Inteligência
1.1.1 Introdução ao tema
1.1.2 Visão histórica da Atividade de Inteligência no Brasil e no mundo
1.1.3 Histórico da Atividade de Inteligência nas organizações públicas e privadas
1.1.4 Tendências da Atividade de Inteligência no universo corporativo
1.2 A Atividade de Inteligência de Segurança Pública (AISP) e seus fundamentos éticos e doutrinários
1.2.1 Atividade de Inteligência de Segurança Pública (AISP)
1.2.2 O Sistema brasileiro de inteligência
1.2.3 Subsistemas de Segurança Pública
1.2.4 Política Nacional de Inteligência
1.2.5 Objetivos da AISP
1.2.6 Características da AISP
1.2.7 Princípios da AISP
1.2.8 Diretrizes da AISP
1.2.9 A ética na Atividade de Inteligência
1.2.10 Base jurídica da Atividade de Inteligência
1.2.11 Diferença entre Atividade de Inteligência e Espionagem
1.2.12 Fundamentos doutrinários da Atividade de Inteligência
1.3 Estruturação da Atividade de Inteligência (AI)
1.3.1 Premissas básicas para estruturação da Atividade de Inteligência
1.3.2 Estruturação, organização e controle da Atividade de Inteligência
1.3.3 Atividade de Inteligência voltada à segurança pública
1.3.4 Atividade de Inteligência voltada à segurança interna
1.3.5 Atividade de Inteligência voltada aos assuntos institucionais
1.3.6 Atividade de Inteligência voltada aos assuntos conjunturais
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1.4

Metodologia de produção de conhecimentos

1.4.1 Metodologia da Produção de Conhecimento
1.4.2 Fase 1 - Necessidade de conhecimento
1.4.3 Planejamento
1.4.4 Coleta de dados
1.4.5 Processamento de dados – avaliação
1.4.6 Processamento de dados – análise, integração e interpretação
1.4.7 Formalização e disseminação do conhecimento
1.4.8 Documentos de inteligência
1.5

Avaliações, debates e exercícios de fixação

1.5.1 Coleta de dados voltada à segurança pública
1.5.2 Coleta de dados voltada à segurança interna
1.5.3 Coleta de dados voltada aos assuntos institucionais
1.5.4 Coleta de dados voltada aos assuntos conjunturais
1.5.5 Processamento dos dados de segurança pública
1.5.6 Processamento dos dados de segurança interna
1.5.7 Processamento dos dados dos assuntos institucionais
1.5.8 Processamento dos dados dos assuntos conjunturais
1.5.9 Formalização para disseminação dos dados de segurança pública
1.5.10 Formalização para disseminação dos dados de segurança interna
1.5.11 Formalização para disseminação dos dados dos assuntos institucionais
1.5.12 Formalização para disseminação dos dados dos assuntos conjunturais

IV - Realização
Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.
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V - Convênios

VI - Apoio e participação institucional
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VII - Recursos didáticos utilizados
 Ambiente Virtual de Aprendizagem com todo o suporte educacional necessário disponível durante o período do curso;
 Fórum geral para ambientação, notícias, avisos e contato direto com o Professor Coordenador Pedagógico do curso e um fórum para cada Unidade de
Ensino. Todos estes fóruns terão o sistema tutorial constante (interação com
os docentes e entre os discentes) durante o período de vigência de cada
disciplina;
 Avaliações objetivas e subjetivas para análise de fixação de conteúdo;
 Calendário acadêmico;
 Equipe de docência composta por professores especialistas e doutores;
 Livros didáticos digitais contendo todo o conteúdo programático proposto. A
versão impressa dos livros não está contida no valor do curso;
 Dezenas de videoaulas discorrendo sobre o conteúdo programático proposto;
 Biblioteca de apoio com materiais didáticos complementares (livros e vídeos);
 Projeto andragógico do curso;
 Grupo de whatsapp para interação entre os participantes (participação facultativa e recomendável).

VIII - Certificação

Certificado expedido pelo Centro de Estudos de Ciências Policiais para todos os participantes que obtiverem índice de aproveitamento superior a 70% em
todas as disciplinas.
Modelo da frente e do verso do certificado na próxima página:
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IX - Valor do investimento
R$ 500,00.
Duração do curso: 02 meses.

X - Inscrições
Reserva de vagas por e-mail mediante a apresentação dos dados pessoais (nome completo, e-mail; telefones, endereço completo, instituição
e função, foto de perfil atualizada) acompanhados de cópia legível dos
seguintes documentos:
 CPF;
 RG ou funcional;
 Comprovante de residência;
 Certidão de nascimento, casamento ou documento equivalente; *
 Cópia do diploma ou do histórico escolar (frente e verso). *
* Estes dois últimos itens são obrigatórios somente para os alunos matriculados nas categorias de cursos de pós-graduação ou de extensão universitária.

As informações e documentos deverão ser encaminhados para o e-mail
treinamento@policiajudicial.com.br ou via whatsapp (41) 99977-4585.
A confirmação de matrícula ocorrerá mediante o aceite do Contrato
acadêmico e pagamento da 1ª mensalidade.
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XI - Do Centro de Estudos de Ciências Policiais

O CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS POLICIAIS, CECP, foi instituído
pela empresa GJ&A Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. Seu foco é o
atendimento das forças de segurança pública e privada em suas demandas acadêmicas relacionadas à área do saber CIÊNCIAS POLICIAIS.

MISSÃO: promover estudos de caráter técnico-científico sobre ciências policiais.

VISÃO: ser referência nacional na propagação de conhecimentos técnicocientíficos sobre ciências policiais e segurança orgânica até dezembro de 2025.

OBJETIVO GERAL: desenvolver competências para formação e aperfeiçoamento dos profissionais que desenvolvem atividades de segurança pública e privada
nos níveis estratégico, tático, técnico, operacional e administrativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I – fomentar, desenvolver, aprimorar e disseminar ações de pesquisa e de
produção científica voltadas às ciências policiais;
II – desenvolver ações de formação e aperfeiçoamento dos profissionais vinculados à segurança pública e privada;
III – desenvolver ações acadêmicas de natureza policial e de inteligência para
subsidiar o processo de governança de segurança em plena harmonia com as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e com os atos normativos dos tribunais superiores;
IV – promover convênios e intercâmbio técnico, científico, acadêmico, administrativo e o estreitamento dos vínculos entre as unidades de formação do Poder
Judiciário e outras instituições públicas ou privadas que tenham objetivos afins.
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XII - Corpo docente do CEPJ
PROF. DR. HENRIQUE MARTINS ROCHA: Doutor em
Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produção) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com estudos de pós-doutoramento em Projetos/PDP na mesma instituição, Mestre em Sistemas de
Gestão pela Universidade Federal Fluminense, Especialista em Finanças Corporativas pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, em Gestão Empresarial (MBA)
pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Engenheiro Mecânico pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Produtos (Engineering Excellence) pelo Rochester Institute of Technology. Atuou por 27 anos no Brasil,
USA e Canadá em funções executivas e técnicas em empresas como Xerox, White
Martins, Flextronics, Remington, CBV e Siemens, nas áreas de Análise de Negócios e
Estratégia Empresarial, Projetos e Programas, Desenvolvimento de Novos Produtos e
Processos, Planejamento e Controle de Produção, etc. Atua na área acadêmica desde
2001, como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação e professor-tutor EaD e MOOC. Ministrou treinamentos no Brasil e no exterior, orientou
quase 300 trabalhos de conclusão (D.Sc., M.Sc., Especialização/MBA e Graduação) e
IC e publicou quase uma centena de artigos em periódicos e anais de eventos científicos + 29 capítulos de livro. Autorou três livros, coautorou seis, organizou um e fez revisão técnica de 200+ capítulos de livros. Participou de 400+ bancas de trabalhos de
conclusão e comissões avaliadoras. Elaborador, conteudista e revisor de materiais
didáticos nas áreas de Engenharia, Finanças, Estratégia, Logística e Gestão. Consultor nas áreas de Projetos, Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos, Análise
Estratégica e de Negócios.
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CORONEL FERNANDO MONTENEGRO Militar, Professor.
Doctor Honoris causa in “Security and Defense” pela Albert
Schweitzer University; Doutorando em Relações Internacionais,
jornalista e consultor; Mestre em Ciências Militares e em Operações Militares; Especialista em Gestão e Direção de Segurança pela Universidade Autônoma de Lisboa, Especialista em
Gestão da Administração Pública, Bacharel em Ciências Militares pela AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras. Auditor do Curso de Defesa Nacional de Portugal.
Possui mais de 30 anos de experiência em comando, gestão e treinamento de pessoas no meio militar e na iniciativa privada. Atualmente atua também como articulista
de revistas especializadas e comentarista convidado na TV do Brasil e de Portugal.
Coautor de vários livros. De 2012 a 2019 atuou como consultor de empresas e governos de países, Diretor de Segurança, Professor do Curso de Pós-Graduação em
Gestão e Direção de Segurança da Universidade Autónoma de Lisboa, Jornalista,
Comentarista convidado na GLOBO, SIC-Portugal e outros. Em 2011/2012, foi comandante da Força de Pacificação do Exército dos Complexos de favelas do Alemão
e da Penha (RJ); Comandante da Segurança de arenas esportivas e vila de atletas
internacionais do V CISM Military World Games – Rio 2011. Em 2009/2010 foi Instrutor, Oficial de Gestão e Chefe da Divisão de Ensino (Instrutor Chefe) no Centro de
Instrução de Guerra na Selva – Manaus – AM. Entre 2000/2006 foi Subcomandante,
Oficial de Logística, Oficial de Inteligência e Oficial de Operações nas Unidades
Operacionais de Selva e do Nordeste. Entre 1989/1999, no 1°Batalhão de Forças
Especiais, foi Comandante de Equipes de Comandos, de Operações Especiais e de
Contra-Terror, Oficial de Operações Psicológicas e Oficial de Inteligência, Coordenador/Instrutor do Curso de Comandos. Possui dezenas de Cursos Operacionais e
de Gestão Estratégica, entre os quais destacam: Curso de Defesa Nacional - Instituto da Defesa Nacional de Portugal; Gestão Estratégica da Informação – Instituto Militar de Engenharia; Coordenação de Segurança de Área – GSI-Presidência da República; Planejamento Estratégico Organizacional – Exército; Negociação e Gerenciamento de Crise – BOPE/RJ e Exército; Cursos de Forças Especiais/Comandos -1°
Batalhão de Forças Especiais, Segurança e Proteção de Autoridades/EB, etc.
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JOCEMAR PEREIRA DA SILVA, professor, pesquisador,
escritor e especialista em segurança pessoal, patrimonial e do
trabalho; formado em segurança do trabalho e segurança
privada; graduado em Gestão de Segurança Pública; pósgraduado em Higiene e Segurança do Trabalho, associado
benemérito da Associação Brasileira dos Profissionais de
Segurança Orgânica; professor coordenador acadêmico no Grupo Jocemar &
Associados – Educação Corporativa, no Centro de Estudos de Ciências Policiais e
na ABSPP - Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada; professor
coordenador regional (Paraná) de cursos de pós-graduação nas Faculdades
Integradas IPEP. Agente de segurança do Poder Judiciário Federal desde 2002,
atuante no TRT da 9ª Região onde: foi responsável pela estruturação do Serviço de
Segurança e Transporte; foi Diretor do Serviço de Segurança e Transporte, membro
da Comissão Permanente de Segurança Eletrônica, membro do Comitê de
Gerenciamento Preventivo de Riscos; já atuou com segurança e transporte na
Corregedoria, na Presidência, etc.
Foi instrutor de cursos de segurança para as seguintes organizações: TRT9 (2010,
2013, 2018, 2019 e 2020); TRT16 (2012); TRT24 (2015); Universidade Positivo
(2015); TRT16 (2015); JFMG (2017); Estância do Espinilho (2017); TRE/RN (2018);
TST/DF (2019); TRE/PR (2019); Marinha do Brasil (2019); Condomínio Farol Shopping (2019); Intelbras (2019); White Martins (2019); Prefeitura de Carambeí (2019);
TRE/TO (2020); Itaú Unibanco (2020); CLAMED (2020), etc. Autor de dezenas de
livros de segurança, entre os quais destacam-se: Curso de Extensão Universitária
em Inteligência e Contrainteligência de Segurança Pública e Privada (2019 e 2020);
Inteligência e Segurança de Autoridades (2019); Imobilizações Táticas (2019); O
DECISOR – A importância da atividade de Inteligência, Gestão de Riscos e Gestão
de Continuidade de Negócios (2018); Segurança de Oficiais de Justiça (2018); Planejamento e Gestão de Segurança em Órgãos Federais - Proteção de Autoridades,
Criminalística, Investigação, Gestão de Riscos, Gerenciamento de Crises e Operações de Inteligência (2018); A Atividade de Inteligência no Poder Judiciário (2017);
Desenvolvimento de Professores Conteudistas (2016); Gestão de Segurança Corporativa Estratégica; Inteligência e Contra Espionagem Empresarial; Etc.
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SANDRO AMARAL – Investigador de Polícia e atua no Setor
de Inteligência do COPE – Centro de Operações Policiais Especiais onde desenvolve diariamente as atividades relacionadas
ao ciclo de produção de conhecimentos. Possui larga experiência nas áreas de repressão de crimes, gerenciamento de crise
com reféns e formação e aprimoramento de sistemas de inteligência. Sua sólida experiência é fruto de 26 anos de atividade na Polícia Civil do
Estado do Paraná, onde já atuou em diversos segmentos, a saber: Delegacia de
Furtos e Roubos - Setor de Inteligência; Delegacia Estelionato e Desvio de Cargas –
Setor de Inteligência; 2º, 4º e 5º Distrito Policial; Secretaria Executiva e CAER - Centro de Operações Aéreas da Secretaria de Estado da Segurança Pública; T.I.G.R.E.
- Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial; F.E.R.A. - Força Especial de
Repressão Antitóxicos; Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV); 9º Distrito Policial/Divisão de Telecomunicações. Possui dezenas de cursos de segurança e
diversas honrarias/condecorações, entre as quais se destacam: Medalha de Mérito
Policial e Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa do PR, ambas em 1995, pela
ação do resgate de reféns na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR; Voto de
Louvor, 1996, pela solução de sequestro envolvendo jovem da capital Paranaense;
Agradecimento, 2000, pela colaboração nas negociações que levaram à paz carcerária na Prisão Provisória de Curitiba; Medalha de Bronze de Serviço Policial, 2005,
por 10 anos de relevantes serviços à sociedade Paranaense; Menção Honrosa da
Assembleia Legislativa do Estado, 2013 e 2017, pelos relevantes serviços ao Estado
do Paraná, etc. É professor de segurança e operações policiais há 19 anos, entre os
cursos ministrados destacam-se o Curso de Introdução à Inteligência Policial para
Guarda Municipal de Campina Grande do Sul em 2018; o Curso de Inteligência em
Fontes Abertas (OSINT) e Entrevista Investigativa – Área de Segurança Nacional
para RUMO Logística em 2018, o Curso de Ação Policial dentro do curso de formação de Delegados da Polícia Civil do PR em 2003, o Curso de Especialização de
Operações Especiais – Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2001 e o Curso de Atualização Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial de Intervenção
e Gerenciamento de Crises – Departamento da Polícia Civil do PR em 2000.
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Calendário de cursos 2021 e 2022
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03 Contrainteligência
policial com ênfase em segurança orgânica.doc

Centro de Estudos de Ciências Policiais
GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.

Resumo do projeto pedagógico do curso
CONTRAINTELIGÊNCIA POLICIAL
com ênfase em segurança orgânica

Colombo - PR
2020

Contextualização
Todas as organizações de pequeno, médio ou grande porte, públicas ou privadas, voltadas à produção de
bens ou prestação de serviços, necessitam de um Plano de
Segurança Orgânica voltado à proteção do seu patrimônio
tangível ou intangível que inclui tanto o Conhecimento, como as pessoas que, em muitas situações, constituem-se no
patrimônio organizacional mais valioso.
Ocorre que a maioria dos gestores desconhecem
que existe um Doutrina Nacional de Segurança que estabelece diretrizes sobre conceitos, organização, segregação,
ciclos e processos de trabalhos específicos para a segurança orgânica.
Considerando que a Doutrina supracitada é extensa,
neste curso a ênfase dos estudos será para parte da doutrina que ensina como deve ser elaborado o plano de segurança orgânica.
Neste curso a meta é transpassar o véu da doutrina
clássica que já está consolidada no Brasil e apresentar diretrizes analíticas que mais se aproximam da plenitude das
demandas contemporâneas de planejamento de segurança
orgânica.
Ao final do curso, cada participante terá uma base
sólida de informações para estruturar ou reestruturar a segurança orgânica de acordo com a complexidade das organizações a que estiverem vinculados.
Seja bem-vindo ao universo da Contrainteligência!
Bons estudos!

Jocemar Pereira da Silva
Professor Coordenador Acadêmico
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I - Objetivos do curso
OBJETIVO GERAL DO CURSO:

Desenvolver conhecimentos sobre ações especializadas destinadas à prevenção e contraposição (detecção, obstrução e neutralização) à atuação da inteligência hostil e a outras ações que constituam ameaças à salvaguarda de conhecimentos, dados sensíveis, pessoas, áreas e instalações de interesse organizacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conhecer os aspectos doutrinários que regem a segurança orgânica;
 Assimilar conceitos, princípios e níveis de planejamento de segurança orgânica;
 Entender as ramificações de planejamento e governança da atividade de segurança organizacional;
 Identificar o conjunto de medidas que compõem a Segurança de Assuntos Internos (SAI);
 Perceber a dimensão das medidas de segurança ativa, contrapropaganda, voltadas a prevenir, detectar, obstruir e neutralizar abusos, desinformações e publicidade enganosa de qualquer natureza contra a Instituição;
 Distinguir medidas de segurança ativa, contraespionagem, voltadas à prevenção, detecção, obstrução e neutralização de ações adversas e dissimuladas de
busca de informações sensíveis ou sigilosas;
 Compreender medidas de contrassabotagem voltadas a prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ações intencionais contra material, áreas ou instalações da
Instituição que possam causar interrupção de suas atividades e/ou impacto físico direto e psicológico indireto sobre seus integrantes;
 Conhecer medidas preventivas a fim de impedir, dissuadir, antecipar e responder aos atentados terroristas;
 Transmitir conhecimentos gerais sobre o que é um Plano de Segurança Orgânica (PSO) e quais são os elementos, sistemas de segurança, que devem fazer
parte do PSO para prevenir riscos, perigos, ameaças e crimes contra a vida e
contra bens tangíveis e intangíveis.

www.policiajudicial.com.br
treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585

4

Centro de Estudos de

CIÊNCIAS POLICIAIS
II - Resumo do Curso Contrainteligência Policial
com ênfase em segurança orgânica
 Público alvo: profissionais que atuam nas atividades de segurança pública e
privada.
 Local de realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Estudos
de Ciências Policiais.
 Modalidade: A distância.
 Duração: 42 horas
 Tempo de realização: 1 bimestre.
 Previsão de início do curso: ver calendário na página 14.
 Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.
 Valor do investimento: R$ 500,00.
 Inscrições: treinamento@policiajudicial.com.br
 Coordenação Geral: Professor Pós-Doutor Henrique Martins Rocha
 Coordenação temática e executiva: Professor Especialista Jocemar Pereira
da Silva
 Convênio: Sim, ver página 7.
 Corpo docente: Ver página 12 (professores conteudistas e professores tutores)

III - Conteúdo programático detalhado
NOTA: O universo da segurança se modifica constantemente; neste mundo
VICA - Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo a técnica, o ato normativo e a
demanda de segurança que temos em 2020, com toda certeza não será a
mesma em 2021 e 2022, neste sentido, cumpre-nos informar que o conteúdo
abaixo está sujeito a atualização ao longo do curso, ou seja, reservamo-nos
no direito de atualizar o material seja por meio de subtração, adição ou substituição de tópicos para atender à legislação, técnica ou demanda aplicável ao
momento.
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1.

1. CONTRAINTELIGÊNCIA
1.1 Conceitos e definições
1.2 Segmentos de contrainteligência
1.3 Segurança dos assuntos internos
1.4 Segurança Ativa – Contrapropaganda
1.5 Segurança Ativa – Contraespionagem
1.6 Segurança Ativa – Contrassabotagem
1.7 Segurança Ativa – Contraterrorismo
1.8 Segurança Orgânica
1.8.1 Segurança Pessoal
1.8.2 Segurança no processo seletivo
1.8.3 Segurança no desempenho da função
1.8.4 Segurança no desligamento da função
1.8.5 Segurança da Documentação
1.8.6 Segurança das Instalações
1.8.7 Sistema de classificação de ambientes ou de perímetros
1.8.8 Sistema de comunicação
1.8.9 Sistema de controle de acesso de materiais
1.8.10 Sistema de controle de acesso de pessoas
1.8.11 Sistema de controle de acesso de veículos
1.8.12 Sistema de engenharia e arquitetura de segurança
1.8.13 Sistema de iluminação de emergência
1.8.14 Sistema de iluminação de perímetros (internos e externos)
1.8.15 Sistema de planejamento de segurança contra incêndio e pânico
1.8.16 Sistema de sinalização de segurança
1.8.17 Sistema de vigilância ou policiamento ostensivo
1.8.18 Sistema normativo de segurança
1.8.19 Sistema de alarmes
1.8.20 Sistema de CFTV
1.8.21 Sistema de monitoramento eletrônico
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1.8.22 Sistema de prevenção de incêndio
1.8.23 Segurança do Material
1.8.24 Segurança das Operações de Inteligência
1.8.25 Segurança das Comunicações e Telemática
1.8.26 Segurança da Informática

IV - Realização
Empresa responsável: GJ&A - Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda.

V - Convênios
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VI - Apoio e participação institucional

VII - Recursos didáticos utilizados
 Ambiente Virtual de Aprendizagem com todo o suporte educacional necessário disponível durante o período do curso;
 Fórum geral para ambientação, notícias, avisos e contato direto com o Professor Coordenador Pedagógico do curso e um fórum para cada Unidade de
Ensino. Todos estes fóruns terão o sistema tutorial constante (interação com
os docentes e entre os discentes) durante o período de vigência de cada
disciplina;
 Avaliações objetivas e subjetivas para análise de fixação de conteúdo;
 Calendário acadêmico;
 Equipe de docência composta por professores especialistas e doutores;
 Livros didáticos digitais contendo todo o conteúdo programático proposto. A
versão impressa dos livros não está contida no valor do curso;
 Dezenas de videoaulas discorrendo sobre o conteúdo programático proposto;

www.policiajudicial.com.br
treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585

8

Centro de Estudos de

CIÊNCIAS POLICIAIS
 Biblioteca de apoio com materiais didáticos complementares (livros e vídeos);
 Projeto andragógico do curso;
 Grupo de whatsapp para interação entre os participantes (participação facultativa e recomendável).

VIII - Certificação

Certificado expedido pelo Centro de Estudos de Ciências Policiais para todos os participantes que obtiverem índice de aproveitamento superior a 70% em
todas as disciplinas.
Modelo do certificado:
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IX - Valor do investimento
R$ 500,00.
Duração do curso: 02 meses.

X - Inscrições
Reserva de vagas por e-mail mediante a apresentação dos dados pessoais (nome completo, e-mail; telefones, endereço completo, instituição
e função, foto de perfil atualizada) acompanhados de cópia legível dos
seguintes documentos:
 CPF;
 RG ou funcional;
 Comprovante de residência;
 Certidão de nascimento, casamento ou documento equivalente; *
 Cópia do diploma ou do histórico escolar (frente e verso). *
* Estes dois últimos itens são obrigatórios somente para os alunos matriculados nas categorias de cursos de pós-graduação ou de extensão universitária.

As informações e documentos deverão ser encaminhados para o e-mail
treinamento@policiajudicial.com.br ou via whatsapp (41) 99977-4585.
A confirmação de matrícula ocorrerá mediante o aceite do Contrato
acadêmico e pagamento da 1ª mensalidade.

www.policiajudicial.com.br
treinamento@policiajudicial.com.br – (41) 99977-4585

10

Centro de Estudos de

CIÊNCIAS POLICIAIS
XI - Do Centro de Estudos de Ciências Policiais

O CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS POLICIAIS, CECP, foi instituído
pela empresa GJ&A Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. Seu foco é o
atendimento das forças de segurança pública e privada em suas demandas acadêmicas relacionadas à área do saber CIÊNCIAS POLICIAIS.

MISSÃO: promover estudos de caráter técnico-científico sobre ciências policiais.

VISÃO: ser referência nacional na propagação de conhecimentos técnicocientíficos sobre ciências policiais e segurança orgânica até dezembro de 2025.

OBJETIVO GERAL: desenvolver competências para formação e aperfeiçoamento dos profissionais que desenvolvem atividades de segurança pública e privada
nos níveis estratégico, tático, técnico, operacional e administrativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I – fomentar, desenvolver, aprimorar e disseminar ações de pesquisa e de
produção científica voltadas às ciências policiais;
II – desenvolver ações de formação e aperfeiçoamento dos profissionais vinculados à segurança pública e privada;
III – desenvolver ações acadêmicas de natureza policial e de inteligência para
subsidiar o processo de governança de segurança em plena harmonia com as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e com os atos normativos dos tribunais superiores;
IV – promover convênios e intercâmbio técnico, científico, acadêmico, administrativo e o estreitamento dos vínculos entre as unidades de formação do Poder
Judiciário e outras instituições públicas ou privadas que tenham objetivos afins.
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XII - Corpo docente do CEPJ
PROF. DR. HENRIQUE MARTINS ROCHA: Doutor em
Engenharia Mecânica (na área de Engenharia de Produção) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com estudos de pós-doutoramento em Projetos/PDP na mesma instituição, Mestre em Sistemas de
Gestão pela Universidade Federal Fluminense, Especialista em Finanças Corporativas pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, em Gestão Empresarial (MBA)
pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Engenheiro Mecânico pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Produtos (Engineering Excellence) pelo Rochester Institute of Technology. Atuou por 27 anos no Brasil,
USA e Canadá em funções executivas e técnicas em empresas como Xerox, White
Martins, Flextronics, Remington, CBV e Siemens, nas áreas de Análise de Negócios e
Estratégia Empresarial, Projetos e Programas, Desenvolvimento de Novos Produtos e
Processos, Planejamento e Controle de Produção, etc. Atua na área acadêmica desde
2001, como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação e professor-tutor EaD e MOOC. Ministrou treinamentos no Brasil e no exterior, orientou
quase 300 trabalhos de conclusão (D.Sc., M.Sc., Especialização/MBA e Graduação) e
IC e publicou quase uma centena de artigos em periódicos e anais de eventos científicos + 29 capítulos de livro. Autorou três livros, coautorou seis, organizou um e fez revisão técnica de 200+ capítulos de livros. Participou de 400+ bancas de trabalhos de
conclusão e comissões avaliadoras. Elaborador, conteudista e revisor de materiais
didáticos nas áreas de Engenharia, Finanças, Estratégia, Logística e Gestão. Consultor nas áreas de Projetos, Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos, Análise
Estratégica e de Negócios.
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JOCEMAR PEREIRA DA SILVA, professor, pesquisador, escritor e especialista em segurança pessoal, patrimonial e do
trabalho; formado em segurança do trabalho e segurança privada; graduado em Gestão de Segurança Pública; pósgraduado em Higiene e Segurança do Trabalho, associado
benemérito da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança Orgânica; professor coordenador acadêmico no Grupo Jocemar & Associados – Educação Corporativa, no Centro de Estudos de Ciências Policiais e na
ABSPP - Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada; professor coordenador regional (Paraná) de cursos de pós-graduação nas Faculdades Integradas IPEP.
Agente de segurança do Poder Judiciário Federal desde 2002, atuante no TRT da 9ª
Região onde: foi responsável pela estruturação do Serviço de Segurança e Transporte; foi Diretor do Serviço de Segurança e Transporte, membro da Comissão Permanente de Segurança Eletrônica, membro do Comitê de Gerenciamento Preventivo
de Riscos; já atuou com segurança e transporte na Corregedoria, na Presidência,
etc.
Foi instrutor de cursos de segurança para as seguintes organizações: TRT9 (2010,
2013, 2018, 2019 e 2020); TRT16 (2012); TRT24 (2015); Universidade Positivo
(2015); TRT16 (2015); JFMG (2017); Estância do Espinilho (2017); TRE/RN (2018);
TST/DF (2019); TRE/PR (2019); Marinha do Brasil (2019); Condomínio Farol Shopping (2019); Intelbras (2019); White Martins (2019); Prefeitura de Carambeí (2019);
TRE/TO (2020); Itaú Unibanco (2020); CLAMED (2020), etc. Autor de dezenas de
livros de segurança, entre os quais destacam-se: Curso de Extensão Universitária
em Inteligência e Contrainteligência de Segurança Pública e Privada (2019 e 2020);
Inteligência e Segurança de Autoridades (2019); Imobilizações Táticas (2019); O
DECISOR – A importância da atividade de Inteligência, Gestão de Riscos e Gestão
de Continuidade de Negócios (2018); Segurança de Oficiais de Justiça (2018); Planejamento e Gestão de Segurança em Órgãos Federais - Proteção de Autoridades,
Criminalística, Investigação, Gestão de Riscos, Gerenciamento de Crises e Operações de Inteligência (2018); A Atividade de Inteligência no Poder Judiciário (2017);
Desenvolvimento de Professores Conteudistas (2016); Gestão de Segurança Corporativa Estratégica; Inteligência e Contra Espionagem Empresarial; Etc.
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Calendário de cursos 2021 e 2022
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