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PORTARIA CONJUNTA N° 01/2016/INT- DGPJC/ ACADEPOL

O Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil
e o Diretor da Academia de Polícia
Judiciária Civil, no uso das atribuições que
lhes confere o Art. 151 da LC. 407/10 e o Art.
30, da Lei Complementar nº. 393 de 18 de
maio de 2010, D.O 25320 da mesma data...
que Instituiu o Sistema de Ensino da Polícia
Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO o Projeto Pedagógico elaborado e apresentado
pelo Corpo Docente da Academia de Polícia Judiciária Civil, onde estão definidas a
finalidade, o plano de curso, a forma de avaliação, os objetivos, as ementas e áreas
temáticas de cada curso;

CONSIDERANDO o advento da Lei Complementar nº 407, de 30
de junho de 2010 - D.O. 30.06.10, que disciplina a estrutura, organização e o
Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a PORTARIA
N° 03/15/INT-DGPJC que regulamenta os cursos exigidos para formação inicial dos
policiais civis; aos dispositivos legais vigentes e a Matriz Curricular Nacional;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho de Ensino da
Acadepol.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar, no âmbito da Academia de Polícia Judiciária Civil, os
Cursos exigidos para formação inicial dos policiais civis, conforme se encontra sistematizado
abaixo:

I- ESCRIVÃES DE POLÍCIA

OBJETIVOS

a)Propiciar conhecimentos básicos para que no desempenho de sua função como os
Escrivães da Polícia Civil, possa promover uma maior segurança à sociedade;
b) Identificar o seu papel de Escrivães dentro da Instituição e no contexto da sociedade;
c) Identificar os princípios, fundamentos e deveres referentes à moral e ética
profissional através dos quais terão condições de reforçar e/ou formular para si uma
escala de valores morais; colocando-as em prática no decorrer de sua carreira
policial civil.
d) Desenvolver a competência e habilidades interpessoais dos participantes, para
exercer o cargo de Escrivães da Polícia Civil, numa estrutura de administração e
estadual.
e) Propiciar os conhecimentos necessários à correta confecção de correspondências
oficiais, como de relatórios, laudos detalhados, inerentes ao cargo e de acordo com
os padrões da Polícia Civil.
f)

Propiciar a aquisição de conhecimento de polícia comunitária, visando uma
transformação comportamental e uma padronização nos procedimentos a serem
desenvolvidos.

g) Aprimorar o condicionamento físico, proporcionando condições de diminuições das
tensões inerentes ao curso de formação; capacitar o Escrivão a desenvolver um
programa básico de preparação física e defesa pessoal.

h) Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos das armas de fogo e das técnicas de
manejo e emprego para o correto desempenho da atividade policial;
i)

Praticar o bom relacionamento com imprensa, para não prejudicar a informação ao
público e não ser prejudicado nas investigações;

j)

Proporcionar conhecimentos sobre a legislação requeridos no exercício da função do
Policial Civil;

k) Dotar os Escrivães de conhecimentos de informática da Polícia Civil, e do sistema de
Telecomunicações, posicionando sua finalidade no contexto atual e de forma mais
restrita no âmbito Policial.
l)

Dotar o aluno de técnicas necessárias à execução de operações policiais com vista à
descoberta da autoria de infrações penais e a circunstância que a efetivaram,
mediante o emprego de técnicas policiais.

m) Possibilitar ao aluno familiarização com a doutrina de inteligência de Segurança
Pública e Linguagem de Inteligência.
n) Propiciar

o

conhecimento

da

confecção

do

Inquérito

Policial

e

Termos

Circunstanciados.
o) Propiciar o conhecimento de métodos para aplicação no serviço policial.
p) Propiciar conhecimentos básicos sobre organização cartorária, escrituração de livros
obrigatórios, uso correto de carimbos e realização de atos pertinentes aos
procedimentos cartorários.

EMENTA

I - ÁREA TEMATICA: CULTURA E CONHECIMENTOS JURÍDICOS.
Visa possibilitar a reflexão crítica, sobre o direito, como construção cultural, sobre os Direitos
Humanos e sua implementação, com vista à atuação profissional em Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito.
CURSOS 01. CRIMES INFORMÁTICOS - Horas Aula: 20.
Conceito e classificação de crimes de informática. Sujeitos do crime de informática.
Ordenamento Jurídico. Crimes de informática e o Código Penal. Condutas antijurídicas
praticadas por intermédio de computadores. Atuação Policial: A prova eletrônica,
Identificação, coleta e preservação de prova eletrônica, Legislação brasileira aplicada a

crimes informáticos, Leis. Propostas e projetos de lei. Laboratório: identificação, coleta e
preservação da prova eletrônica.

II - ÁREA TEMÁTICA – MODALIDADES DE GESTÃO DE CONFLITOS E EVENTOS
CRÍTICOS.
Esta área temática propõe favorecer o domínio do conhecimento e das modalidades
necessárias para lidar com situações conflituosas diversificadas, que demandam
procedimentos e técnicas diferenciadas de atuação preventiva e reativa, incluindo o estudo
de técnicas de mediação, negociação, gradientes do uso da força, entre outras. Dada a
complexidade dessas situações de conflito, é fundamental que sejam considerados o foco, o
contexto e os envolvidos, para que as decisões sejam tomadas de forma responsável,
eficaz, legítima e legal. A análise das situações de conflito devem ser realizadas no interior
dos grupos, incentivando o desenvolvimento de equipes, o planejamento integrado e o
comportamento afirmativo, com a aplicação de táticas de gerenciamento de conflitos.
CURSO 02. FUNDAMENTOS DA GERÊNCIA INTEGRADA EM CRISES E DESASTRES
(GERENCIAMENTO DE CRISE) - Horas Aula: 20.
A Crise e o seu Gerenciamento: conceitos fundamentais, características da crise, objetivo
do gerenciamento de crise. Doutrina de Gerenciamento de Crise: critérios de ação,
classificação dos graus de risco, níveis de resposta, fases do processo de gerenciamento de
crise, fase da pré-confrontação, fase da confrontação (resposta imediata ou ação), fase da
pós-confrontação de um evento crítico. Aspectos Operacionais: alternativas táticas,
técnicas não-letais, o tiro de comprometimento (sniper), a invasão tática, elementos de
informações, fontes de informação. Negociação: características que deve ter o negociador,
objetivos da negociação, táticas de negociação - regras básicas.

III- ÁREA TEMÁTICA – VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E SAÚDE DO
TRABALHADOR.
Visa incluir metodologias que capacitem membro de uma Instituição a valorizar seus
colegas, permitindo que tenham uma positiva imagem de si, como sujeito e como membro
de uma Instituição.
CURSO 03. EDUCAÇÃO FÍSICA - Horas Aula: 35.
Exercícios básicos de adaptação – Exercícios de resistência muscular localizados.
Desenvolvimento da resistência orgânica - Exercícios geradores de forças / Caminhadas
longas / Corridas de média e longa distância “CROSS COUNTRY” (corridas em terrenos
diversos) / Ginástica Aeróbica – Exercícios aquáticos. Desenvolvimento da velocidade:
Treinamento intervalado / Corridas de velocidades. Desenvolvimento da força Treinamento
em circuito / Treinamento isotônico e Isométrico / Exercícios localizados e geradores de
força. Desenvolvimento da agilidade e destreza - Exercícios geradores de agilidade e
destreza / exercício de aprimoramento do tempo de reação e jogos recreativos. Utilização da
Academia de ginástica visando uma melhora na resistência muscular localizada, bem como
aumento na capacidade cardiorrespiratória.

IV - ÁREA TEMÁTICA – COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EM
SEGURANÇA PÚLBICA.
Visa possibilitar o conhecimento e utilização, de maneira eficaz, legal e eticamente
sustentável, o complexo sistema de comunicação que constitui e estrutura o Sistema de
Segurança Pública.
CURSO 04. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Horas Aula: 15.
Evolução da Informática. Tecnologia da Informação: Aspectos Gerais. Redes de
Computadores e Internet. Segurança da Informação: Boas práticas. Sistemas de
Informação: Aspectos Gerais. O papel da informática na atividade policial: Cenário
tecnológico atual da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Prática nos sistemas policiais.
CURSO- 05. NOÇÕES DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO (INTELIGÊNCIA POLICIAL) Horas Aula: 20.
DNISP. Contextualização, conceituação, princípios de Inteligência Policial. Sistemas de
Inteligência (SISBIN, SISP/MT, SINTEL). Produção do Conhecimento, metodologias e
processos de Análise de Inteligência Policial (noções). Documentos de Inteligência.
Operacionalização de ferramentas de investigação usadas na Inteligência Policial (noções).
Atividade de Inteligência Policial aplicada em investigações envolvendo tecnologias - meio
eletrônico, telemático e informático. Contrainteligência (noções) - Segurança Orgânica,
Segurança Ativa e Assuntos Internos. Técnicas Operacionais de Inteligência de Segurança
Pública. Estrutura e normativas da Diretoria de Inteligência da PJC. Funcionalidades dos
Núcleos de Inteligência da PJC.
CURSO 06. RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS CRIMINAIS – Horas Aula: 15.
Crime, sociedade e Polícia, Origem dos dados, Noções de estatística aplicada, Noções de
Análise criminal, demonstração dos sistemas de informações existentes (ferramentas
estatísticas e de georreferenciamento).
Crime, sociedade e Policia: O avanço da criminalidade no Brasil; O serviço policial e a
segurança pública: “realidade, problemas e perspectivas”.
Noções básicas de estatística em Excel: Média, percentual, porcentagem e variação;
Taxas por 100.000/10.000/1.000; Montagem de tabelas, Produção de gráficos.
Analise Criminal: Conceito, Importância e utilidade da análise criminal na prevenção do
crime, Características e perfil do analista criminal; Principais fontes de matéria prima para
realização de analise criminal; O ciclo de realização da analise criminal; Tipos e conteúdos
da analise criminal; Cenário criminal; Fontes de dados; E analise de dados criminais;
Cenário social; Fontes de dados; E analise de dados sociais; Relatório estatístico criminal
em Excel – tático e estratégico.
Apresentação dos sistemas corporativos

V_ ÁREA TEMÁTICA – FUNÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EM SEGURANÇA
PÚBLICA.
Visa trabalhar os aspectos técnicos e procedimentos inerentes ao exercício das funções.
CURSO 07. TÉCNICAS DE INTERROGATÓRIO - Horas Aula: 26.
Entrevista - Conceituação, finalidades e tipos / Planejamento da entrevista - relatório e a
análise / Mecanismo de comunicação - barreiras à comunicação - personalidade. Técnicas
de Interrogatório - Conceituação, importância e classificação do interrogatório / A narração

espontânea, interrogatório inquisitório: direto, reconstitutivo e acusatório / Interrogatório
psicológico: associação de idéias, registro de emoções e pressão psicológica. Interrogar Perigos do uso da coação ou violência no interrogatório / Atributos pessoais do interrogador,
atitudes e comportamentos. Como interrogar - Porque os infratores confessam considerações pré-interrogatórias / Como combater fatores inibidores da confissão /
Técnicas de interrogatório para obter respostas controladas e para reduzir resistência /
Como usar interprete no interrogatório. Aspectos psicológicos do interrogatório. A percepção
e alucinações - ilusão - fabulação - invenção / Tipos psicológicos. Planejamento do
Interrogatório. Interrogatório de informantes ocasionais: aproximação, contatos,
entendimentos, segurança e conclusão; execução, preceitos / Interrogatório de
testemunhas: considerações como explorar detalhes desconhecidos, como testar
declarações / Como lidar com testemunhas inamistosas / Como interrogar suspeitos de
culpa incerta ou duvidosa; técnicas / Como interrogar suspeitos de culpa certa, suspeitos
não emotivos - técnicas.
CURSO 08. ADMINISTRAÇÃO CARTORÁRIA - Horas Aula: 90.
(Teoria) Cartório: Noções preliminares / Organização / Almoxarifado / Arquivo. Feitos
Cartorários: Inquérito policial / Processo administrativo / Sindicância – administrativa –
envolvendo menores / Autos de investigações preliminares / Função administrativa –
relatório – requisição de material – folha de freqüência – estatística – prestação de contas /
Formulários usados em delegacia: forma de preenchimento – utilização – inquérito policial –
portaria – termo de nomeação e de compromisso de escrivão “ad-hoc” – despacho –
intimação (relatório) – mandado de condução coercitiva – termo de declarações – assentada
– termo de acareação – termos de recolhimento de pessoas e coisas – auto de avaliação de
coisas – ordem de serviço (relatório da O. S) – termo de apresentação espontânea – auto de
verificação de local de crime – termo de verificação de instrumento de crime – termo de
tomada de grafísmo – auto de apreensão – auto de exibição e apreensão – representação
de prisão preventiva – relatório de inquérito policial – termo de restituição. Livros
Obrigatórios: Tipos – termo de abertura e de encerramento – preenchimento – guarda de
conservação. Carimbos: Modelos – usos. Fluxo Cartorário: Autuação e registro (art. 9º
C.P.P) – seqüência dos documentos – peças – numeração e rubrica – destinatário e
devolução – prazos – amarrio e arquivamento. Carta Precatória: Forma e conteúdo –
função. Cadastro e guarda de objeto apreendido. Instrução Normativa n° 002/CSP/2008
padronização de IP.
CURSO 09. ARMAS E MUNIÇÕES - Horas Aula: 64. (04 horas aulas teóricas e 60 horas
práticas)
Teórico: Conceito de armamento – Armas de fogo: classificação quanto ao funcionamento,
tamanho, calibre, sistema de funcionamento, emprego. Armas de fogo da Polícia Judiciária
Civil – Estudo do revólver, estudo da pistola e estudo da espingarda - Manutenção das
armas de fogo – Cuidados no manuseio – Regras de segurança – Fundamentos do tiro
Prático: Instrução prática de tiro – normas de segurança – manejo de armamento –
fundamentos do tiro - Pistas de tiro – Método Giraldi.
CURSO 10. CRIMINALÍSTICA - Horas Aula: 30.
A Ciência Criminalística: conceitos e princípios básicos/estrutura organizacional da PolitecMT/ pericias em geral: aspectos principais, diversos tipos de perícias e quesitações(Crimes
contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, documentoscopia, impressões de pele,
balística, engenharia legal e meio ambiente, identificação veicular, áudio e vídeo,

computação forense, laboratório forense: drogas e dna) /o laudo pericial e seus
componentes/isolamento e preservação do local de crime/cadeia de custódia.
CURSO 11. SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS (Inquérito Eletrônico) - Horas
Aula: 20.
Visão Geral sobre o Sistema, Recursos e funcionamento, Tipos de Procedimentos,
Encaminhamento de Tarefas, Preenchimento de Formulários, Transferência de
Procedimentos entre Policiais e Delegacias, Acesso e Pesquisa, SROP, Sistema de
Procedimentos Policiais. SROP – Sistema de Registro de Ocorrências Policiais e BAT
Boletim de Acidente de Trânsito. Aulas práticas no laboratório de como se utilizar o
sistema. Aulas acerca dos recebimentos, encaminhamentos e alterações. Procedimentos
administrativos do SROP e emissão de 2º via.
CURSO 12. DEFESA PESSOAL - Horas Aula: 25.
Posições de Base e Postura – Equilíbrio corporal, posicionamento adequado para defesa e
ataque; Técnicas de Defesa e Ataque – Uso dos membros superiores (mãos antebraço e
cotovelo), uso dos membros inferiores (pés e joelho); Técnicas de Imobilização; Técnicas de
Condução; Técnicas de uso de Algemas; Técnicas de Defesa contra ataques de armas de
mão; Técnicas e Defesa contra ataques de armas de lâmina; Técnicas de Desarme de
armas de fogo;Técnicas de base e postura – Equilíbrio corporal – Técnicas de defesa e
ataque – Uso dos membros superiores – Uso dos membros inferiores – Técnicas de
imobilização – Técnicas de condução – Técnicas de algemamento – Técnicas de defesa
contra armas de lâmina – Técnicas de defesa contra armas de fogo – Armas menos que
letais: conceito, apresentação, bastões, munições menos que letais, Taser.

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 380 h/a.

II- INVESTIGADORES DE POLÍCIA

OBJETIVOS:

a) Identificar o seu papel como Investigador dentro da Instituição e no contexto da
sociedade.
b) Propiciar conhecimentos fundamentais para que o Investigador da Polícia Civil possa
promover maior segurança à sociedade.

c) Identificar os princípios, fundamentos e deveres referentes à moral e ética profissional
para que o Investigador possa reforçar e/ou formular para si uma escala de valores
morais; colocando-a em prática no decorrer de sua carreira policial civil.
d) Desenvolver a competência e habilidades interpessoais dos Investigadores da Polícia
Civil, para exercer o cargo de como Investigador da Polícia Civil, numa estrutura de
administração e estadual.
e) Propiciar os conhecimentos necessários à correta confecção de correspondências
oficiais, como de relatórios, laudos detalhados, inerentes ao cargo e de acordo com os
padrões da Polícia Civil.
f) Propiciar a aquisição de conhecimento de polícia comunitária, visando uma
transformação comportamental e uma padronização nos procedimentos a serem
desenvolvidos.
g) Aprimorar o condicionamento físico, proporcionando condições de diminuições das
tensões inerentes ao curso de formação.
h) Capacitar o Investigador a desenvolver um programa básico de preparação física e
defesa pessoal.
i) Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos das armas de fogo e das técnicas de
manejo e emprego para o correto desempenho da atividade policial.
j) Proporcionar conhecimentos sobre a legislação requerido no exercício da função do
Policial Civil.
l) Dotar o Investigador de conhecimentos sobre de informática da Polícia Civil, e do
sistema de Telecomunicações, posicionando sua finalidade no contexto atual e de forma
mais restrita no âmbito Policial.
m) Dotar o aluno de técnicas necessárias à execução de operações policiais com vista à
descoberta da autoria de infrações penais e a circunstância que a efetivaram, mediante o
emprego de técnicas policiais.
n) Possibilitar ao aluno familiarização com a doutrina de inteligência de Segurança Pública
e Linguagem de Inteligência.
o) Propiciar o conhecimento de métodos para aplicação no serviço policial.

EMENTA

I - ÁREA TEMATICA: CULTURA E CONHECIMENTOS JURÍDICOS.

Visa possibilitar a reflexão crítica sobre o direito como construção cultural sobre os Direitos
Humanos e sua implementação, com vista à atuação profissional em Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito.
CURSOS 01. CRIMES INFORMÁTICOS - Horas Aula: 20.
Conceito e classificação de crimes de informática. Sujeitos do crime de informática.
Ordenamento Jurídico. Crimes de informática e o Código Penal. Condutas antijurídicas
praticadas por intermédio de computadores. Atuação Policial: A prova eletrônica,
Identificação, coleta e preservação de prova eletrônica, Legislação brasileira aplicada a
crimes informáticos, Leis. Propostas e projetos de lei. Laboratório: identificação, coleta e
preservação da prova eletrônica.
CURSO 02. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VISTORIA E PERÍCIA - Horas Aula: 20: (sendo
12 h/a teóricas e 08 h/a práticas).
Legislação de Trânsito - Histórico da Legislação de Trânsito no Mundo e no Brasil/ Código
de Trânsito Brasileiro/ Principais resoluções do CONTRAN (04/98-269/08, 05/98, 11/98173/00 e 179/05, 205/06- 235/07, 115/00, 206/06, manuais de sinalização, entre outras) e
principais deliberações do DENATRAN /Sistema de Controle de Veículos, condutores e o
seu funcionamento/ Legislação: Roubo, Furto e Receptação de Veículos e Peças de
veículos Automotores/ Golpe do Seguro – Artigo 171 C.P/ Outras Normas e Portarias
Nacionais /.Crimes de transito e analise preliminar de vestígios em acidentes de trânsitos
Vistoria de Veículos e Documentos - A Importância da Vistoria/Como Identificar as Principais
de Fraudes e Adulteração de Documentos/Principais locais de gravação do NIV/ A
importância da Gravação nos Agregados: motor, caixa de câmbio, eixo, portas e vidros e a
adulteração dos mesmos/ Sistemas de gravações do NIV e suas principais características/
Perícia em Veículos -/Adulterações em veículos: remoção do NIV, remarcação-regravação
de caracteres, transplante, inserção de solda-massa-e outros materiais com ou sem
regravação de NIV. AULA PRÁTICA - executada na Delegacia Especializada de Roubos e
Furtos de Veículos.

II - ÁREA TEMÁTICA – MODALIDADES DE GESTÃO DE CONFLITOS E EVENTOS
CRÍTICOS.
Esta área temática propõe favorecer o domínio do conhecimento e das modalidades
necessárias para lidar com situações conflituosas diversificadas, que demandam
procedimentos e técnicas diferenciadas de atuação preventiva e reativa, incluindo o estudo
de técnicas de mediação, negociação, gradientes do uso da força, entre outras. Dada a
complexidade dessas situações de conflito, é fundamental que sejam considerados o foco, o
contexto e os envolvidos, para que as decisões sejam tomadas de forma responsável,
eficaz, legítima e legal. A análise das situações de conflito devem ser realizadas no interior
dos grupos, incentivando o desenvolvimento de equipes, o planejamento integrado e o
comportamento afirmativo, com a aplicação de táticas de gerenciamento de conflitos.
CURSO 03. FUNDAMENTOS DA GERÊNCIA INTEGRADA EM CRISES E DESASTRES
(GERENCIAMENTO DE CRISE) - Horas Aula: 20.
A Crise e o seu Gerenciamento: conceitos fundamentais, características da crise, objetivo
do gerenciamento de crise. Doutrina de Gerenciamento de Crise: critérios de ação,
classificação dos graus de risco, níveis de resposta, fases do processo de gerenciamento de
crise, fase da pré-confrontação, fase da confrontação (resposta imediata ou ação), fase da

pós-confrontação de um evento crítico. Aspectos Operacionais: alternativas táticas,
técnicas não-letais, o tiro de comprometimento (sniper), a invasão tática, elementos de
informações, fontes de informação. Negociação: características que deve ter o negociador,
objetivos da negociação, táticas de negociação - regras básicas.

III - ÁREA TEMÁTICA – VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E SAÚDE DO
TRABALHADOR.
Visa incluir metodologias que capacitem o membro de uma Instituição a valorizar seus
colegas, permitindo que tenham uma positiva imagem de si, como sujeito e como membro
de uma Instituição.
CURSO 04. EDUCAÇÃO FÍSICA - Horas Aula 35.
Exercícios básicos de adaptação – Exercícios de resistência muscular localizados.
Desenvolvimento da resistência orgânica - Exercícios geradores de forças / Caminhadas
longas / Corridas de média e longa distância “CROSS COUNTRY” (corridas em terrenos
diversos) / Ginástica Aeróbica – Exercícios aquáticos. Desenvolvimento da velocidade:
Treinamento intervalado / Corridas de velocidades. Desenvolvimento da força Treinamento
em circuito / Treinamento isotônico e Isométrico / Exercícios localizados e geradores de
força. Desenvolvimento da agilidade e destreza - Exercícios geradores de agilidade e
destreza / exercício de aprimoramento do tempo de reação e jogos recreativos. Utilização da
Academia de ginástica visando uma melhora na resistência muscular localizada, bem como
aumento na capacidade cardiorrespiratória.

IV - ÁREA TEMÁTICA – COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EM
SEGURANÇA PÚBLICA.
Visa possibilitar o conhecimento e utilização, de maneira eficaz, legal e eticamente
sustentável, o complexo sistema de comunicação que constitui e estrutura o Sistema de
Segurança Pública.
CURSO 05. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Horas Aula: 15.
Evolução da Informática. Tecnologia da Informação: Aspectos Gerais. Redes de
Computadores e Internet. Segurança da Informação: Boas práticas. Sistemas de
Informação: Aspectos Gerais. O papel da informática na atividade policial: Cenário
tecnológico atual da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Prática nos sistemas policiais.
CURSO 06. GESTÃO DA INFORMAÇÃO (NOÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL) Horas Aula: 20.
DNISP. Contextualização, conceituação, princípios de Inteligência Policial. Sistemas de
Inteligência (SISBIN, SISP/MT, SINTEL). Produção do Conhecimento, metodologias e
processos de Análise de Inteligência Policial (noções). Documentos de Inteligência.
Operacionalização de ferramentas de investigação usadas na Inteligência Policial (noções).
Atividade de Inteligência Policial aplicada em investigações envolvendo tecnologias - meio
eletrônico, telemático e informático. Contrainteligência (noções) - Segurança Orgânica,
Segurança Ativa e Assuntos Internos. Técnicas Operacionais de Inteligência de Segurança
Pública. Estrutura e normativas da Diretoria de Inteligência da PJC. Funcionalidades dos
Núcleos de Inteligência da PJC.

CURSO 07. RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS CRIMINAIS - Horas Aula: 15.
Crime, sociedade e Polícia, Origem dos dados, Noções de estatística aplicada, Noções de
Análise criminal, demonstração dos sistemas de informações existentes (ferramentas
estatísticas e de georreferenciamento).
Crime, sociedade e Policia: O avanço da criminalidade no Brasil; O serviço policial e a
segurança pública: “realidade, problemas e perspectivas”.
Noções básicas de estatística em Excel: Média, percentual, porcentagem e variação;
Taxas por 100.000/10.000/1.000 ; Montagem de tabelas, Produção de gráficos.
Analise Criminal: Conceito, Importância e utilidade da análise criminal na prevenção do
crime, Características e perfil do analista criminal; Principais fontes de matéria prima para
realização de analise criminal; O ciclo de realização da analise criminal; Tipos e conteúdos
da analise criminal; Cenário criminal; Fontes de dados; E analise de dados criminais;
Cenário social; Fontes de dados; E analise de dados sociais; Relatório estatístico criminal
em Excel – tático e estratégico.
Apresentação dos sistemas corporativos

V - ÁREA TEMÁTICA – FUNÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EM SEGURANÇA
PÚBLICA.
Visa trabalhar os aspectos técnicos e procedimentos inerentes ao exercício das funções.
CURSO 08. PLANEJAMENTO OPERACIONAL - Horas Aula: 20. (14 horas teóricas e 06
horas práticas)
Planejamento – Definição, Conceito, Tipos e Importância – Operação: Definição, Conceito,
Tipos e Operação Policial - Planejamento Operacional: Conceitos e fases - Estudo de
situação: Conceitos, Fases e Elaboração - Plano de Operação: Conceito e Elaboração.
CURSO 09. TÁTICAS POLICIAIS – Horas Aula: 30.
Conceito de táticas policiais – Operação policial – Definição – Equipe policial: Tática e
Operacional – Equipamentos: Seleção, Aplicabilidade e Emprego Operacional – Trabalho
em Equipe – Composição da Equipe – Função dos Operadores – Formas de comunicação Métodos de Entrada – Movimentos Táticos – Adentramentos: conceito e aplicação –
Preservação de evidências – Exercícios práticos: Entradas, Verbalização, Armamento
menos que letal, Uso da força letal.
CURSO 10- TÉCNICAS DE ABORDAGEM - Horas Aula: 20.
Uso adequado da força – Teoria da Abordagem policial – Abordagem a pessoas –
Abordagem veicular – Abordagem em edificações – Verbalização – Técnicas de busca –
Método de abordagem da PJC – Condução de presos em viaturas – Exercícios práticos de
abordagem.
CURSO 11. INVESTIGAÇÃO POLICIAL - Horas Aula: 70.
01. Investigação como instrumento de defesa da cidadania: Modelo de polícia e
investigação; 02. Investigação: Aspectos Conceituais – Conceito e Finalidade; Classificação
da investigação; 03. Princípios Fundamentais: Princípios, Princípios Constitucionais e
Operacionais; 04. Fundamento Legal da Investigação: Contextualização dos Fundamentos,
Controle na Constituição Federal, Controle no Código de Processo Penal, e Controle nas

Leis Especiais; 05. A lógica aplicada à investigação: Processo Científico da Investigação;
06. Perfil Profissional do Investigador: O perfil do policial, Competência Profissional e
Atributos exigidos do investigador; 07. A Interdisciplinaridade da Investigação: Uma
abordagem Sistêmica da investigação, Abordagem Interdisciplinar da investigação,
Interdisciplinaridade, e como Superar a Fragmentação da investigação; 08. Valoração da
Prova: Aspectos conceituais, Objetivos e Princípios, Classificação das provas, Valoração
das provas e Cadeia de evidências; 09. Planejamento da investigação: Planejamento, Tipos
de planejamento, Como elaborar um plano operacional de investigação; 10. Coleta de
Dados e Informações na investigação: Coleta de Dados, Escolha da Técnica de
investigação, Técnicas Básicas de investigação, Coleta de dados pelos meios de
informantes, campana, infiltração, entrevista, técnica de entrevista, fase da Análise da
Entrevista, Métodos de investigação preliminar, Investigação no Local de Crime, Métodos de
investigação de Segmento; 11. Análise de Dados e Gestão do Conhecimento produzido pela
investigação: Análise, Interpretação e Gestão de dados da investigação, Uso da Tecnologia
da Informação (TI); 12. Elaboração de Relatório de Investigação: O relatório da investigação;
13. A Transversalidade da Ética e dos Direitos Humanos na investigação: Aspectos
Conceituais, Ética e Direitos Humanos na Investigação. 14. Estudos de casos: O uso de
Caso no ensino da investigação.
CURSO 12. TÉCNICAS DE SEGURANÇA DE VIDAS E BENS - Horas Aula: 10.
Direção defensiva – Introdução – Acidentes: Evitáveis ou não – conceito de direção
defensiva – Frenagem, tempo de reação – Método de prevenção de acidentes – Colisões
entre veículos – Uso do cinto de segurança em viaturas policiais – Condições adversas –
Direção Ofensiva – Exercícios de slalom, manobra em K – Técnicas de emboscada –
Reação a emboscada e contra-emboscada – Instalação de barreiras – Bloqueios policiais.
CURSO 13. ARMAS E MUNIÇÕES - Hora Aula: 64. (04 horas aulas teóricas e 60 horas
práticas)
Teórico: Conceito de armamento – Armas de fogo: classificação quanto ao funcionamento,
tamanho, calibre, sistema de funcionamento, emprego. Armas de fogo da Polícia Judiciária
Civil – Estudo do revólver, estudo da pistola e estudo da espingarda - Manutenção das
armas de fogo – Cuidados no manuseio – Regras de segurança – Fundamentos do tiro
Prático: Instrução prática de tiro – normas de segurança – manejo de armamento –
fundamentos do tiro - Pistas de tiro – Método Giraldi.
CURSO 14. CRIMINALÍSTICA - Horas Aula: 30.
A Ciência Criminalística: conceitos e princípios básicos/estrutura organizacional da
Politec-MT/ pericias em geral: aspectos principais, diversos tipos de perícias e
quesitações(Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, documentoscopia,
impressões de pele, balística, engenharia legal e meio ambiente, identificação veicular,
áudio e vídeo, computação forense, laboratório forense: drogas e dna) /o laudo pericial e
seus componentes/isolamento e preservação do local de crime/cadeia de custódia.
CURSO 15. DEFESA PESSOAL - Horas Aula: 25.
Técnicas de base e postura – Equilíbrio corporal – Técnicas de defesa e ataque – Uso dos
membros superiores – Uso dos membros inferiores – Técnicas de imobilização – Técnicas
de condução – Técnicas de algemamento – Técnicas de defesa contra armas de lâmina –
Técnicas de defesa contra armas de fogo – Armas menos que letais: conceito,
apresentação, bastões, munições menos que letais, Taser.

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 414 h/a.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 2° - As cargas horárias previstas nesta Portaria, dependendo da necessidade e
do interesse público, podem ser alteradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 3° - Os casos omissos porventura existentes serão resolvidos pelo Diretor da
Acadepol, a quem compete decidir quanto às modificações julgadas necessárias e baixar
novas instruções, sob o assessoramento do Conselho de Ensino.

Art. 4° - A presente portaria entrará em vigor na data de sua assinatura
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria
N° 136/13/INT-DGPJC.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Diretoria Geral de Polícia Judiciária Civil e Diretoria da Academia de Polícia
Civil,

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2016.

Marcos Aurélio Veloso e Silva
Delegado de Polícia
DIRETOR DA ACADEPOL

Adriano Peralta Moraes
Delegado de Polícia
DELEGADO GERAL DA PJC

