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FORMULÁRIO N 03  –  OBJETIVOS 

 

Propiciar a formação aos “profissionais da carreira de segurança pública” segundo o estipulado no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnólogo do Ministério da Educação de 2010, que permita a 

atuação na área da Segurança Pública e Social, entendida aqui como um  conjunto de conteúdos voltado 

para a análise de reflexões e práticas que se ocupem do estudo dos processos institucionais de 

administração de conflitos, da violência e da criminalidade em seus diferentes matizes; possibilitar ao 

profissional indagar sobre as causas e impactos dos fenômenos da violência sobre um determinado 

coletivo social ou conjunto de segmentos de uma sociedade, produzindo entendimentos específicos que 

direcionem políticas públicas na área; concorrer para uma compreensão, por parte dos tecnólogos, das 

formas de organização das agências instituídas para lidar com os temas da prevenção da violência e da 

criminalidade, como também da promoção da justiça, visando desenvolver políticas públicas de 

segurança; promover, baseado nas informações disponíveis sobre o tema, o desenvolvimento pelos 

profissionais formados de ferramentais teóricos e práticos que busquem a promoção de melhores taxas de 

previsibilidade, em função da ocorrência da violência e da criminalidade, em favor dos trajetos dos 

indivíduos em variados contextos sociais, seja nas esferas nacionais, estaduais ou municipais. Assim, esse 

profissional poderá atuar nas funções de gestão, planejamento, avaliação e execução de políticas públicas 

da área. 

 

 

 

CURSO DE TECNÓLOGO EM SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL A DISTÂNCIA 

O curso de tecnólogo a distância em segurança pública e social tem como objetivos: 

1. Propiciar a formação aos “profissionais da carreira de segurança pública” segundo o 

estipulado no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnólogo do Ministério da 

Educação de 2010, que permita a atuação na área da Segurança Pública e Social, 

entendida aqui como um  conjunto de conteúdos voltado para a análise de reflexões e 

práticas que se ocupem do estudo dos processos institucionais de administração de 

conflitos, da violência e da criminalidade em seus diferentes matizes;  

2. Possibilitar ao profissional indagar sobre as causas e impactos dos fenômenos da 

violência sobre um determinado coletivo social ou conjunto de segmentos de uma 

sociedade, produzindo entendimentos específicos que direcionem políticas públicas na 

área; 

3. Concorrer para uma compreensão, por parte dos tecnólogos, das formas de 

organização das agências instituídas para lidar com os temas da prevenção da violência 

e da criminalidade, como também da promoção da justiça, visando desenvolver 

políticas públicas de segurança; 

4. promover baseado nas informações disponíveis sobre o tema, o desenvolvimento pelos 

profissionais formados de ferramentais teóricos e práticos que busquem a promoção de 

melhores taxas de previsibilidade, em função da ocorrência da violência e da 

criminalidade, em favor dos trajetos dos indivíduos em variados contextos sociais, seja 

nas esferas nacionais, estaduais ou municipais.   

esse profissional poderá atuar nas funções de gestão, planejamento, avaliação e execução 

de políticas públicas da área. 

DURAÇÃO: A matriz curricular é de 5 semestres; o aluno poderá concluir seus estudos em 

no máximo 8 (oito) semestres. 

TITULAÇÃO: Tecnólogo em Segurança Pública 

COORDENAÇÃO: Pedro Heitor Barros Geraldo 


