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1 APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto estabelece as bases de organização curricular do Curso 

Superior de Tecnologia em Segurança Pública - EaD - Centro de Ciências Sociais e 

Tecnológicas (CCST), vinculado ao Projeto Mais Campus, contemplando seus aspectos 

organizacionais e metodológico-operacionais, está em permanente avaliação para o 

estabelecimento continuado de ciclos de melhoria por intermédio da pactuação com os 

diferentes atores da comunidade acadêmica. 

Propõe-se a estabelecer indicadores que, coletivamente assumidos, possam 

possibilitar a reorientação da organização curricular e das metodologias e dinâmicas 

pedagógicas, desde os seus suportes teórico-filosóficos, até os aspectos operacionais 

relativos à efetivação do processo de formação do egresso, capazes de exercer sua 

profissão, em acordo aos princípios éticos, humanísticos e científico-tecnológicos, 

participando como profissional e cidadão em todas as circunstâncias individuais ou 

comunitárias. 

O Projeto Pedagógico do Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais e à 

possibilidade de formação de um egresso com os atributos e competências indicadas 

pelas mesmas, considerando as realidades locais e regionais e as demandas do mundo 

do trabalho.  

A elaboração deste Projeto Pedagógico toma como linha mestra o Projeto 

Pedagógico Institucional da UCPel, que incentiva a discussão permanente da comunidade 

acadêmica em torno da organização curricular e das metodologias empregadas. O 

processo é conduzido no sentido de reorganizar a parcela mais consistente das 

definições, que é a organização de um Currículo Pleno, coerente e convergente, em 

relação aos objetivos, perfil e competências, adequado a este tempo de mudanças, em 

termos de projeções e flexibilidade. 
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 2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES  

2.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: Universidade Católica de Pelotas 

Endereço: Rua Félix da Cunha, 412 – Centro – Pelotas/RS 

Caracterização: Instituição de Ensino Superior privada, sem fins lucrativos, comunitária, 

filantrópica, confessional  

Mantenedora: Associação Pelotense de Assistência e Cultura 

2.2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 2.2.1 Histórico e Desenvolvimento 

Inicialmente cabe destacar que a Universidade Católica de Pelotas, desde a sua 

criação pela Mitra Arquidiocesana e, portanto, por sua origem e natureza, vincula-se 

estreitamente à Igreja Particular de Pelotas. Dessa relação, decorrem as seguintes 

exigências: a) fidelidade à mensagem cristã; b) reconhecimento e adesão à autoridade 

magisterial da Igreja em matéria de fé e moral; c) comunhão com o Pastor e a Pastoral 

Arquidiocesana e, através dele, com a Igreja Universal, cabendo ao Arcebispo 

Arquidiocesano por ofício a responsabilidade de promovê-la, acompanhá-la e assisti-la na 

busca permanente de sua identidade católica e no relacionamento harmônico com as 

autoridades civis. Ainda é regida pelas Normas Gerais da Constituição Apostólica do 

Sumo Pontífice João Paulo II sob título “Ex Corde Ecclesiae - Sobre as Universidades 

Católicas”, de 15 de agosto de 1990, e segue as “Diretrizes Gerais para a Universidade 

Católica de Pelotas”, editadas em 03 de julho de 1991, organizando-se como Universidade 

por seu Estatuto, Regimento e atos acadêmicos e administrativos. 

Porém todo o processo de criação deu-se através do Decreto Presidencial nº 49.088, 

de 07 de outubro de 1960, oficializando a criação da Universidade Católica Sul-Rio-

Grandense de Pelotas, fundada por Dom Antônio Zattera, 3º Bispo Diocesano. Sua 

instalação solene, como a primeira Universidade do interior do Estado do Rio Grande do 

Sul, ocorreu no dia 22 de outubro daquele ano. Dois anos após, por decisão do Conselho 

Universitário, teve seu nome simplificado para Universidade Católica de Pelotas (UCPel). 

Mas embora a data do dia 07 de outubro de 1960 seja a grande celebração quando 

o assunto é a UCPel, por ser esta a data de sua fundação, a história desta Instituição 
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começou bem antes. Na verdade, sua constituição resultou da agregação de cursos e 

faculdades existentes na região, a maioria fruto de iniciativas da Igreja na área da 

educação ao longo do tempo. Foi assim então que tudo começou, através da Faculdade 

de Ciências Econômicas de Pelotas, com funcionamento iniciado em 1937. 

Já em 1951, Dom Antônio Zattera começou a articular a criação de uma faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras para o Município, processo que se efetivou em 1953, e que 

junto com o Curso de Jornalismo (mais tarde Faculdade de Comunicação Social), criado 

em 1958, formaram a base pelotense em que a UCPel se constituiu. Agregaram-se a 

essas iniciativas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bagé, que começou a 

funcionar no ano letivo de 1959 e, no mesmo ano, a Faculdade de Direito “Clóvis 

Bevilacqua”, de Rio Grande, legalmente autorizada a funcionar no início de 1960, ano no 

qual o presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira assinava o decreto nº 

49.088, oficializando, finalmente, a criação da UCPel. 

O primeiro decênio da UCPel marcou o acréscimo de novas faculdades e cursos, 

registrando uma expansão considerável. Surgiram, então, a Faculdade de Serviço Social, 

Faculdade de Medicina, Faculdade de Engenharia, além de novos cursos nas Faculdades 

de Filosofia e Ciências Econômicas, todos em Pelotas. Fora do Município, criou-se a 

Faculdade de Filosofia de Rio Grande, a Faculdade de Direito de Bagé e, atendendo a 

demandas, com autorização do Conselho Federal de Educação, o Curso de Estudos 

Sociais em Jaguarão, o de Ciências Econômicas em São Gabriel e o de Ciências 

Contábeis em Camaquã. 

A maioria dos cursos e faculdades localizadas fora de Pelotas, mais tarde, deu 

origem a outras instituições, como a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a 

Universidade da Região da Campanha (URCAMP). 

No decorrer do tempo, a Universidade procedeu a reformulações estatutárias, 

ajustando-se, assim, às novas realidades do País. Em consequência, sua estrutura 

também passou por alterações, sendo o momento caracterizado pela implantação da 

reforma universitária com o consequente plano de estruturação, relacionado 

principalmente à essência, natureza e fins da Instituição e sua fisionomia estrutural. 

Em 1967 é fundada a Rádio Universidade (RU), a emissora de rádio AM da UCPel, 

que ao longo do tempo tornou-se um excelente laboratório de ensino do Curso de 

Jornalismo. Com uma equipe profissional e um grupo de jovens estagiários oriundos 

desse curso, a RU se mantém atualizada nos principais acontecimentos de Pelotas, da 
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região, do estado e do mundo, e leva aos seus ouvintes o melhor do jornalismo e esporte 

local, regional e nacional.  

Já o ano de 1976 foi um marco para a área de saúde, quando a UCPel adquiriu o 

Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), atualmente o maior laboratório 

de ensino dos cursos da área da saúde. As profundas transformações ocorridas nos 

últimos anos no HUSFP representaram um grande avanço para a área da saúde de toda 

a região que precisa utilizar os serviços oferecidos em Pelotas, dando resposta a um 

grande anseio da sociedade: assistência à saúde. Essa trajetória torna hoje o HUSFP um 

dos maiores e mais modernos hospitais de médio porte do Rio Grande do Sul. 

No ano de 1979 a UCPel cria o Lar da Criança São Luiz Gonzaga, hoje nomeado 

de, Centro da Criança São Luiz Gonzaga, onde são prestados até hoje atendimentos a 

crianças de baixa renda da comunidade e a filhos de funcionários da UCPel e do HUSFP. 

As crianças usufruem dos projetos desenvolvidos pela Instituição e também é campo de 

estágio da UCPel, recebendo estágios curriculares e extracurriculares de diversas áreas, 

como Serviço Social, Pedagogia e Psicologia. 

Na década de 1980, registra-se a criação da Editora da UCPel e a expansão do 

Campus II. Em 2007, duas novas aquisições aperfeiçoaram a infraestrutura da 

Universidade: o complexo do antigo Hospital Olivé Leite, que passou a abrigar a maioria 

dos cursos da área de saúde, e o prédio do antigo Colégio Santa Margarida. 

O forte foco de atuação da Católica em sua comunidade, porém, não resume a 

totalidade de sua representatividade. Principalmente a partir dos anos 2000, várias 

parcerias foram firmadas, fazendo a UCPel reconhecida nacional e internacionalmente, 

atravessando fronteiras. No ano de 2014 essa vocação comunitária foi reconhecida 

através da qualificação como Instituição Comunitária de Ensino Superior pela Portaria nº 

655 de 05/11/2014 da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do 

MEC. 

Também como marco histórico destaca-se o credenciamento da UCPel para oferta 

de cursos superiores na modalidade a distância (EaD) através da Portaria nº 762 de 

22/06/2017 do MEC. 

Tendo como Mantenedora originalmente a Mitra Arquidiocesana de Pelotas e, na 

atualidade, a Associação Pelotense de Assistência e Cultura (APAC), associação civil e 

sem fins lucrativos, a UCPel constitui-se em uma IES de caráter particular, comunitária, 

filantrópica e confessional. Situa-se no município-polo da Zona Sul do Estado, 
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concentrando suas atividades em Pelotas, atuando também em várias outras 

comunidades da região por meio do ensino, pesquisa e de ações extensionistas. 

Atualmente, compõe-se de dois grandes centros e um instituto: Centro de Ciências 

da Saúde (CCS); Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas (CCST); e Instituto de 

Formação Humanística (IFH), através dos quais realiza suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Além de atividades de graduação, a Universidade oferece cursos e programas de 

pós-graduação. A UCPel tem reconhecidos, em nível de mestrado e doutorado, os 

programas de Saúde e Comportamento e de Política Social, e em nível de mestrado os 

programas Profissional em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, e em Engenharia 

Eletrônica e Computação. Como resultado dos cursos e programas de pós-graduação 

stricto sensu, multiplicam-se as atividades de pesquisa na Instituição. Na área de pós-

graduação lato sensu, a UCPel mantém uma significativa oferta de cursos com base nas 

demandas regionais.  

No contexto regional, a UCPel sempre tem prestado vários serviços à comunidade, 

salientando-se aqueles oferecidos por seus órgãos auxiliares: o Hospital Universitário São 

Francisco de Paula (HUSFP), a Rádio Universidade (RU) e o Centro da Criança São Luiz 

Gonzaga. 

No ano de 2012, através da construção e implementação do Planejamento 

Estratégico 2012-2032, ocorreu a reformulação da Visão e dos Valores da UCPel, e no 

ano de 2017 promoveu-se uma adequação da Missão, que ficaram assim estabelecidos: 

Missão 

A missão da Universidade Católica de Pelotas é “investigar a verdade, produzir e 

compartilhar o conhecimento e formar seres humanos, profissionais éticos e competentes, 

orientados pelos valores cristãos a serviço da pessoa e da sociedade”. 

Visão 

Ser uma Universidade de qualidade reconhecida, centro de referência de 

conhecimento em educação, saúde, negócios e tecnologia, alicerçados na inovação, na 

gestão sustentável e participativa, contribuindo para a promoção social e cultural e 

desenvolvimento local e regional. 

Valores 

Seus valores são os seguintes: 
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● Verdade; 

● Liberdade; 

● Justiça; 

● Ética; 

● Comprometimento; 

● Solidariedade; 

● Voluntariado; 

● Transparência; 

● Inovação; 

● Promoção da Vida. 

 2.2.2 Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

O Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Sul (COREDE-SUL) exerce 

a função político-institucional de representação dos 22 municípios polarizados pelo eixo 

Pelotas/Rio Grande (Figura 1), no extremo mais meridional do país. Sua área de influência 

cobre 36 mil km² onde vivem 828.291 habitantes. 

 

Figura 1 - Área geográfica dos municípios que fazem parte do COREDE-SUL 

A economia da região tem se mostrado dentro dos padrões médios do Rio Grande 

do Sul em que se sobressaem às atividades agropecuárias e, nas cidades polos, os 

segmentos de comércio e serviços. A renda per capita de Pelotas está classificada na 

faixa intermediária da média do Brasil é menor que o resultado do Estado do Rio Grande 

do Sul (ITEPA). No município, destacam-se, além do agronegócio, os setores de comércio 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Católica de Pelotas   

 12/___ 

e serviços, principalmente na área de saúde e educação. A cidade conta com 41 escolas 

de ensino médio, sendo 1 escola municipal, 22 escolas estaduais, 2 escolas federais e 16 

escolas privadas(5ªCREA).Conta também, com diversas instituições de ensino superior 

na modalidade presencial e a distância considerada como pólo na área educacional. Com 

342.649 habitantes estima-se que aproximadamente um terço desta população esteja 

estudando, sendo aproximadamente 35.000 no ensino superior (ITEPA).  

Por outro lado, o número de vínculos empregatícios formais não atende nem a 40% 

da população em idade produtiva, ficando em média entre 38% e 39% ao ano. Isto se 

deve ao fato de haver pouco desenvolvimento do setor industrial, responsável por 

empregar funcionários melhor capacitados com melhores salários, podendo assim, elevar 

a renda do município (CAGED). 

Uma das possibilidades encontradas para resolver este problema é unindo forças 

entre academia, empresas e entidades públicas na consolidação do Pelotas Parque 

Tecnológico (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Pelotas Parque Tecnológico 

 

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Pelotas em parceria com a Universidade 

para criação de um ambiente integrado entre os estudantes e as empresas, estimulando 

a geração de novos negócios, atração de capital e geração de emprego e oportunidades. 

Neste contexto, ressalta a importância de parcerias institucionais entre a Universidade 

Católica de Pelotas e o SEBRAE, sendo pioneiro no estado da adoção de metodologias 

ativas de ensino que estimulam os estudantes nos comportamentos empreendedores. 

Esta parceria iniciou em 2012 com o projeto Negócio a Negócio.  Em 2014 com a 

Educação empreendedora, e em 2016, com o programa Líder. Estas ações contribuem 

para consolidação do Pelotas Parque e para criação de um ecossistema de inovação, 

possibilitando aos alunos maior interação com o mercado de trabalho.   
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

3.1 DADOS DO CURSO 

Nome: Tecnologia em Segurança Pública 

Grau: Graduação Tecnológica 

Ato de Criação:  Resolução 322 de 03/10/2014.  

Portaria de Credenciamento EaD: Nº. 762 de 22/06/2017 

Portaria de Autorização: Nº. 638 de 29/06/2017 
 
Dados do Reconhecimento: Portaria Nº 501, de 26/05/2021 
  
Carga Horária Total: 1680 horas  

Turno de Funcionamento: EaD, encontros mensais - Diurno 

Tempo de Integralização: Mínimo 4 e Máximo 6 períodos letivos 

Número de Vagas Anuais: 180 

Titulação: Tecnólogo em Segurança Pública  

Regime de Funcionamento: O curso adota o regime seriado semestral 

Coordenador do Curso: Fábio Raniere da Silva Mendes 

 

3.2 JUSTIFICATIVA DA OFERTA 

O Curso de Tecnologia em Segurança Pública, ofertado pela Universidade Católica 

de Pelotas (UCPel) está localizada em Pelotas, na região sul do estado do Rio Grande do 

Sul, município polo de uma região geográfica composta pelos 29 municípios da chamada 

Zona Macro Sul. A cidade possui 342.405 habitantes. O Conselho Regional de 

Desenvolvimento da Região Sul (COREDE Sul) exerce a função político-institucional de 

representação dos 22 municípios polarizados pelo eixo Pelotas/Rio Grande, no extremo 

mais meridional do país. Sua área de influência cobre 34.938,2 mil km², onde vivem 

868.384 habitantes. A economia da região tem se mostrado dentro dos padrões médios 

do Rio Grande do Sul, em que se sobressaem as atividades agropecuárias e, nas cidades 

polos, os segmentos de comércio e serviços.  Com renda per capita de R$ 22.629,54, a 

região já foi destaque em matriz produtiva em função da implantação do Polo Naval na 
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cidade de Rio Grande, que abriga o terceiro porto marítimo mais importante do país. Na 

época de concepção do curso, a implantação do Polo Naval representava um espaço 

promissor para investidores individuais e encorajava a criação de microempresas, em 

especial nos segmentos de alimentação, alojamento e hotelaria, lavanderia, transportes e 

serviços diversos, além de profissionais liberais, de tecnologia da informação, turismo, 

lazer e outros. Dentro desse contexto se evidenciava também um crescimento de 

oportunidades de expansão nos segmentos da Segurança Pública e Privada. Em se 

tratando de segurança pública, a região é dotada de cinco estabelecimentos penais que 

somam capacidade nominal de albergamento de 1.200 apenados, distribuídos como 

segue: Canguçu (60), Jaguarão (52), Pelotas (472), Rio Grande (568) e Santa Vitória do 

Palmar (48) vagas. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio 

Grande do Sul (SUSEPE-RS), que monitora a lotação nas diferentes unidades, o efetivo 

carcerário superava em muito, no final de 2018, as vagas disponibilizadas. Os números 

então registrados foram os seguintes: Canguçu 108, Jaguarão 129, Pelotas 1.148, Rio 

Grande 876 e Santa Vitória do Palmar 131, totalizando 2.392 apenados, - quase o dobro 

da capacidade nominal referida. É uma realidade que gera muita preocupação social. No 

que diz respeito às forças policiais e de controle social, a região é atendida em toda a sua 

extensão territorial pelos seguintes órgãos: 1) Brigada Militar: no policiamento ostensivo, 

através do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Sul (CRPO Sul), sediado na 

cidade de Pelotas, responsável pela coordenação de quatro unidades operacionais, a 

destacar 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM/Pelotas), 6º Batalhão de Polícia Militar (6º 

BPM/Rio Grande) e o 3º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (3º 

BPAF/Jaguarão); no Policiamento Rodoviário, através do Pelotão Rodoviário sediado no 

município de Rio Grande, que executa policiamento de trânsito rodoviário nas estradas 

estaduais da Região; Companhia de Policiamento Ambiental, lotada na cidade de Pelotas, 

e do Corpo de Bombeiros que atua na Prevenção e Combate ao Fogo, sob a coordenação 

e controle do Comando Regional de Bombeiros, sediado em Rio Grande, e através de 

suas unidades operativas de Pelotas, Rio Grande, Jaguarão e Camaquã. 2) Polícia Civil: 

delegacias de atendimento geral e especializado da Polícia Civil, com efetivos que dão 

cobertura a toda a região e a quase totalidade dos comandos, com alcance sobre os 22 

municípios do COREDE Sul, cujas operações estão sediadas em Pelotas. 3) Capitania 

dos Portos/MB:com sede no município de Rio Grande, que devido à sua importância como 

porto de mar, possui ainda uma Polícia Marítima e Portuária, além de sediar a Unidade 

Regional da Capitania dos Portos que, com prerrogativas policiais, é subordinada à 

Marinha do Brasil. 4) Guarda Municipal e Agentes de Trânsito: os municípios de Pelotas 
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e Rio Grande mantêm também suas Guardas Municipais que exercem vigilância 

patrimonial e social junto a prédios públicos, escolas, hospitais e outros estabelecimentos 

de fluxo expressivo, além de cuidar dos delitos de trânsito. Destacamos ainda, no âmbito 

da Segurança Privada, que o município possui dois Centros de Formação de Vigilantes, o 

Centro de Formação de Vigilantes Lameirão e o Fire Arms, responsáveis pela formação 

de profissionais da área de segurança privada da região sul, além de inúmeras empresas 

que atuam no segmento de transporte de valores e segurança patrimonial, 

  A Universidade Católica de Pelotas, com o propósito de levar oportunidades de 

acesso ao Ensino Superior na modalidade de Educação a Distância (EAD), propõe o 

Curso de Tecnologia em Segurança Pública (TSP) na perspectiva de atender à demanda 

populacional de profissionais de segurança pública, bem como dos demais interessados 

na área. A presente proposta é apresentada sob duas dimensões: social e acadêmica. 

Quanto à justificativa social, é evidenciada a importância da implementação do curso 

tendo em vista o contexto brasileiro (deficitário) de segurança pública. Já no tocante à 

justificativa acadêmica, é ressaltado o necessário comprometimento da Universidade com 

as demandas externas e a pertinente observação às orientações legais.  

  Diante do exposto nos dados apresentados inerentes ao COREDE Sul, verifica-se 

o crescimento da região e também o aumento da insegurança e violência, fatores tais que 

incentivam a necessidade de expansão do efetivo profissional da segurança pública e a 

implantação de novas empresas de segurança privada. Com relação à segurança pública, 

o Estado procura atender e garantir a segurança de todos, criando políticas públicas, leis, 

aumentando penas, construindo penitenciárias, etc.; mas, apesar de todo o seu esforço, 

não tem conseguido atender às demandas sociais, estando fragilizado na sua atuação 

preventiva e repressiva no combate à violência em seus diversos âmbitos. Com efeito, a 

atividade de segurança pública requer profissionais bem preparados e qualificados, com 

capacidade de atuar de forma polivalente, atendendo às demandas constantes nas áreas 

de segurança, demonstrando as suas potencialidades, práticas de análise crítica, 

interpretação de dados e proposições de organização e planejamento de soluções de 

problemas diversos.  

   O curso pretende formar um profissional capacitado para a atuação direta na 

segurança pública, resultando na melhoria da prestação de serviços, especialmente na 

região do COREDE Sul. Portanto, a oferta do curso tem como objetivo precípuo a 

formação com sólidos conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos, éticos e críticos, 

com vistas a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades de segurança em suas 

vertentes de atuação. Busca também o desenvolvimento da capacidade técnico-operativa 
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nos âmbitos de pesquisa, planejamento, assessoria, gerenciamento, capacitação, 

elaboração e execução de projetos e planos, e também no âmbito das questões que 

envolvem o ambiente de trabalho. E, paralelamente, oportuniza o acesso às carreiras de 

segurança pública que exigem nível superior.  

  Deste modo, a UCPel elaborou seu projeto de Curso Superior de Tecnologia em 

Segurança Pública considerando os seguintes pareceres: CNE/CES 436/2001, que trata 

sobre os cursos superiores de tecnologia - Formação de Tecnólogo; CNE/CES 277/2006, 

que dá nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de 

Graduação; o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, nas áreas de 

Segurança Pública, instituído pelo Decreto 5773/06 que, em seus artigos 42 a 44, trata da 

implantação dos cursos superiores de tecnologia. Também levou em conta a Resolução 

CNE/CP 3/2002, a qual apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, as orientações da 

Matriz Curricular Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública / SENASP do 

Ministério da Justiça, documento que baliza ações formativas a serem empreendidas por 

organizações responsáveis pela segurança pública, ensejando a preparação para o 

exercício profissional específico de seus diversos cenários. 

             Neste contexto globalizado e tecnológico surge a impossibilidade de cumprimento 

de horários rígidos, contínuos e presenciais para atender a qualificação necessária para 

o mercado de trabalho. Por tal motivo, a instituição propõe a modalidade à distância como 

alternativa de ensino. 

 

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

A organização didático-pedagógica do curso se dá a partir da discussão estratégica 

e operacional, no âmbito NDE e Colegiado do Curso, contando com o apoio do NEaD 

(Núcleo de Educação a Distância) e do NuPed (Núcleo Pedagógico). 

4.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

A organização do currículo acadêmico, tendo como orientação básica as 

Diretrizes Curriculares Nacionais prevista na Resolução CNE/CP 3/2002, compreende um 

conjunto de atividades de ensino-aprendizagem, como disciplinas de formação geral, de 

formação específica, atividades complementares gerais e específicas e Projetos 
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Integradores, também pressupõe outras definições teórico-metodológica-operacionais 

relativas aos estudos previstos, que se concretizam no ato pedagógico. 

Assim, o curso Tecnologia em Segurança Pública cumpre com as 

determinações previstas na citada resolução e atende aos preceitos da legislação em 

vigor, pois seu currículo foi organizado considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais 

conforme Resolução CNE/CP 3/2002. 

Em vista disso, a organização do conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem foi norteada pela preocupação em propiciar uma clara e consistente 

concepção do curso, demonstrando sua adequação à realidade do mercado de trabalho 

e conferindo amplitude e profundidade que proporcionem aos acadêmicos não somente 

os conteúdos de conhecimentos específicos requeridos, como também aqueles que 

objetivem o desenvolvimento de habilidades e capacidades operativas necessárias ao 

exercício profissional, além de instigar a permanente análise crítica-reflexiva frente aos 

desafios inusitados do mundo contemporâneo. 

A estrutura curricular do curso tem suporte nos conhecimentos e práticas 

atualizadas, fundamentais para o exercício de forma autônoma, e delineadas a partir de 

necessidades exigidas pelo mercado de trabalho, com vistas a preparar o profissional 

agregando valor à sua competência individual, tornando-o apto a agir e contribuindo para 

o bem-estar físico, social e intelectual.  

A formação discente está fundamentada na responsabilidade ética e 

profissional, para que se constitua em um processo permanente. Compete ao estudante 

saber buscar e se atualizar, se manter em sintonia com o que há de mais moderno em 

sua área de interesse, com um fazer crítico e reflexivo, com respeito e atenção a todos os 

envolvidos no processo que compõem a área de Segurança Pública. Os princípios 

filosóficos e teórico-metodológicos que norteiam as Diretrizes e Normas Gerais da 

Universidade, registradas em seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao se referir aos 

estudantes, apontam para um horizonte em que “persigam uma educação que os torne 

capazes de um juízo racional e crítico, conscientes da dignidade transcendente do ser 

humano, em direção a uma formação profissional que compreende os valores éticos e o 

sentido de serviço às pessoas e à sociedade”. 

Para tanto, a matriz curricular do curso de graduação em Tecnologia em 

Segurança Pública tem carga horária total de 1.680 horas. Desse total, 1.360 horas são 

em disciplinas obrigatórias, 320 em atividades práticas (Projetos integradores) e 80 

(oitenta horas) em atividades complementares, devendo o curso ser integralizado em, no 

mínimo, quatro (4) períodos - correspondente a dois (2) anos. 
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A estrutura curricular do curso de graduação em Tecnologia em Segurança 

Pública assegura: 

a) articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, garantindo aprendizagem 

crítica, reflexiva e criativa, que leve à construção do perfil almejado, 

estimulando a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; 

socializando os conhecimentos produzidos, levando em conta a evolução 

epistemológica dos processos de desenvolvimento da segurança pública; 

b) atividades teórico-práticas com inserção em atividade de segurança pública, 

presentes desde o início do curso e permeando toda a formação do aluno, de 

forma integrada e interdisciplinar; 

c) vivência educativa de cidadania e participação na sociedade; 

d) adoção de princípios de autonomia, de flexibilidade, de integração 

estudo/trabalho e pluralidade no currículo; 

e) implementação de metodologias no processo ensinar-aprender, que estimulem 

o aluno a refletir sobre a realidade social; 

f) implementação de estratégias que articulem o saber; o saber fazer e o saber 

conviver, visando a desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o 

aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer, que 

constituem atributos indispensáveis à formação do Tecnólogo em Segurança 

Pública; 

g) desenvolvimento de atitudes e valores orientados para a cidadania e a 

solidariedade.  

Este projeto identifica o acadêmico como sujeito da aprendizagem, tendo o 

apoio do professor (responsável por atividade de ensino-aprendizagem e tutor) como 

facilitador no processo ensino-aprendizagem. A matriz curricular permite ao acadêmico o 

desenvolvimento de programas extracurriculares, podendo atuar em projetos de pesquisa 

e extensão de acordo com sua prioridade para a formação complementar.  

Cabe mencionar que o currículo apresenta flexibilidade frente às constantes 

transformações e inovações científico-metodológicas e socioculturais, face às 

necessidades de serviços de segurança para a população presente e emergente. A 

proposta pedagógica do curso de Tecnologia em Segurança Pública também contempla 

as questões que envolvem as relações étnico-raciais, bem como a história e cultura afro-

brasileira e indígena e educação em Direitos humanos em atividades que integram os 

componentes curriculares em conteúdo de disciplinas e em atividades complementares, e 
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o meio ambiente que deve nortear as rotinas cotidianas inerentes aos diversos âmbitos 

de atuação profissional. 

 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1  Objetivo Geral  

Capacitar e qualificar interessados para que atuem na área da segurança 

pública, numa perspectiva humanista, ética e crítica. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

● Propiciar a formação para atuar na preservação e organização da 
segurança em ambientes públicos; 

● Possibilitar a construção de conhecimentos para assessorar o 
desenvolvimento e a execução de programas, projetos e planos de 
segurança; 

● Promover o espírito de equipe, crítico e científico voltado às questões 
referentes à Segurança Pública, oportunizando a adoção de medida 
inovadora e transformadora para uma melhor qualidade de vida dos 
cidadãos;  

● Motivar a prática de atitudes zelosas para que as atividades desenvolvidas 
em segurança pública estejam sempre pautadas nos Direitos Humanos, na 
Cidadania e na Ética; 

● Contribuir com o desenvolvimento gerencial de atividades de segurança 
pública; 

● Favorecer a construção do conhecimento das tecnologias que podem ser 
empregadas para melhorar a qualidade dos serviços prestados no âmbito 
da segurança pública; 

● Proporcionar a capacitação para uma atuação estratégica na prevenção e 
controle dos diversos ciclos de violência e criminalidade; 

● Viabilizar a construção da atitude cidadã necessária para participar de forma 
pró-ativa, responsável e efetiva na busca de soluções para desenvolver uma 
cultura de paz; 

● Incentivar o contínuo aperfeiçoamento profissional com ênfase na promoção 
da dignidade da pessoa humana; 

● Prover a compreensão dos dispositivos constitucionais, administrativos, 
penais e processuais penais inerentes às ações de segurança pública; 
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● Oportunizar a habilitação para o ingresso nas Instituições de segurança 
pública que tenham por exigência o nível superior, bem como nas funções 
de gestão da segurança pública. 

4.3 METODOLOGIA 

Os princípios metodológicos do Curso Superior de Tecnologia em Tecnologia em 

Segurança Pública Exterior - EaD da UCPel vinculado ao Projeto Mais Campus estão 

fundamentados na interação aluno/conhecimento científico mediada pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, bem como pelo processo de tutoria possibilitado pelo 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Com o propósito de formar seres humanos, profissionais éticos e competentes, 

orientados pelos valores cristãos a serviço da pessoa e da sociedade, o Mais Campus 

utiliza práticas de estudos com metodologias ativas e atividades de aprendizagem que 

provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, estimulando a 

autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática. 

4.3.1 Conteúdos  

As disciplinas são cursadas por módulo, conforme a organização curricular 

apresentada: 

 

Figura 3 – Distribuição das disciplinas em cada módulo 

  

Primeiro Semestre: 02 disciplinas no primeiro módulo mais o projeto integrador e 

02 disciplinas no segundo módulo mais o projeto integrador. 

Segundo Semestre: 02 disciplinas no primeiro módulo mais o projeto integrador e 

02 disciplinas no segundo módulo mais o projeto integrador. 

 Terceiro Semestre: 02 disciplinas no primeiro módulo mais o projeto integrador e 

02 disciplinas no segundo módulo mais o projeto integrador. 

 Quarto Semestre: 02 disciplinas no primeiro módulo mais o projeto integrador e 

02 disciplinas no segundo módulo mais o projeto integrador. 
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 O modelo de EAD do Mais Campus, possui componentes instrucionais (conteúdo 

digital SAGAH), componentes que favorecem a construção do conhecimento 

(metodologias ativas on-line), componentes mais padronizados (oferta de conteúdo e 

exercícios) e componentes mais personalizados (tutoria para a realização de projetos), 

centrados no estudante. 

 

Figura 04: Distribuição dos componentes instrucionais. 

 

4.3.2 Os momentos síncronos 

Durante o módulo, o aluno participa com sua turma das atividades que serão 

orientadas com o apoio do professor, no AVA, de forma síncrona. A metodologia foi 

desenvolvida de forma que os encontros síncronos integrem os conteúdos das Unidades 

de Aprendizagem da Disciplina. 

Cada disciplina possui: 

● Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo 

teórico, biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais. 

● Atividades síncronas: para a prática de metodologias ativas de 

aprendizagem, por meio do AVA. 

● Tutoria: com apoio de professores especializados nos conteúdos em 

estudo.  

● Prova: presencial obrigatória no final do módulo. 
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 Diferentemente dos modelos tradicionais de EAD, o contato com o conteúdo de 

base (instrução direta) acontece de forma assíncrona, por meio de desafios, vídeos, 

infográficos, textos e outros. Nos momentos síncronos, o tempo é empregado na 

discussão e debate sobre os conteúdos, na resolução através da aplicação de uma 

metodologia ativa de aprendizagem. 

Desta forma os encontros síncronos são utilizados para desenvolvimento de 

atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos, pois assistir vídeos é uma 

atividade a qual pode ser feita pelo aluno onde, quando e quantas vezes quiser,  de sua 

necessidade e conveniência.  

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de conteúdo 

deixe de prevalecer nos momentos síncronos, permitindo a aplicação prática desses 

conteúdos através da problematização.  

Com base nos princípios metodológicos expostos, os tutores presenciais devem 

articular os conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional 

e social, relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno 

compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 

técnicas que privilegiem a solução de problemas, integrando teoria e prática.  

O sistema de ensino da EaD/UCPel foi concebido e é operacionalizado de forma a 

assegurar interatividade aos alunos de diversas formas. 

A seguir, alguns pontos do sistema que garantem a interatividade: 

● Disponibilização do conteúdo: os conteúdos básicos de todas as 

disciplinas estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem a 

qualquer momento, para consulta do aluno.  

● Automatização do processo: todos os exercícios de autoavaliação dos 

módulos oferecem automaticamente ao aluno um feedback sobre suas 

respostas. Em muitos casos, tais feedbacks permitem ao aluno esclarecer 

fatos, conceitos, procedimentos e princípios contidos nos materiais de 

estudo.  

● Interatividade aluno-tutor: consiste na interação entre o aluno e o tutor. É 

considerada essencial por muitos educadores e é altamente desejada por 

muitos alunos. Por meio dessa interação, os tutores estimulam o estudo dos 

alunos, esclarecem dúvidas, desenvolvem tarefas de avaliação, mantêm a 
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motivação e o interesse do aluno no curso, estimulam a autonomia e 

fornecem orientação. 

A UCPel tem um espaço de apoio presencial, organizado de forma a atender 

plenamente a legislação, com infraestrutura adequada, acessibilidade e recursos didáticos 

necessários. 

Conforme descrito anteriormente, as disciplinas do EaD são cursadas por módulo, 

sendo duas a cada módulo, conforme matriz curricular do curso, ou seja, cada semestre 

corresponde a 04 disciplinas, 02 no primeiro módulo e 02 no segundo módulo.  

 Para alcançar o perfil de egresso desejado, são realizados os Projetos Integradores 

(PI) que favorecem a construção do conhecimento, com situações nas quais o discente 

possa participar ativamente do seu processo ensino-aprendizagem e perceba o contexto 

em que está inserido. Portanto, o PI tem como objetivos:  

● desenvolver nos estudantes a capacidade de aplicação das teorias e 

conceitos estudados durante o curso de forma integrada, proporcionando-

lhes a oportunidade de confrontar os referenciais estudados com as práticas 

profissionais existentes, para consolidação de experiência e desempenho 

profissionais. 

● capacitar o estudante à elaboração e exposição de seus trabalhos por meio 

de metodologias adequadas. 

● promover condições para que o aluno reflita criticamente sobre as 

informações e experiências recebidas e vivenciadas, observando os 

procedimentos metodológicos adequados. 

● desenvolver a capacidade de planejamento para identificar, analisar e 

programar abordagens e soluções para problemas da área de conhecimento 

do curso. 

● despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de 

problemas. 

estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do 

conhecimento de forma coletiva, estimulando a interdisciplinaridade e a 

inovação. 

● promover o desenvolvimento da sociedade, tendo em vista a busca de 

soluções para problemas reais. 
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● propiciar ao aluno reflexão crítica e contextualizada das necessidades locais 

e regionais, buscando, na criatividade e inovação, o desenvolvimento da 

trabalhabilidade. 

● propor soluções aos problemas, diagnosticados através do processo de 

tomada de decisões, articulando-os com os temas e conteúdos tratados 

durante o curso. 

● estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que 

levem à solução de problemas e melhorias dos processos. 

Os tutores serão responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontecerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a 

interação entre os próprios alunos e entre aluno e tutor. 

Na prática, o processo ocorrerá da seguinte forma: 

Figura 5:Timeline módulos 

Na semana 1, o aluno terá um momento síncrono presencial para conhecer seus 

professores, que explicarão a importância das disciplinas e as competências nelas 

trabalhadas para sua formação. Além disso, explicarão como serão conduzidas as 

atividades síncronas e assíncronas, bem como o modelo de avaliação. Também será 

aberto aos estudantes o fórum de dúvidas das disciplinas A e B (e C, quando houver). 

 Na semana 3, fica disponível aos alunos o fórum de dúvidas sobre o projeto 

integrador. 
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Na semana 5, os alunos devem participar dos fóruns das disciplinas A e B (e C, quando 

houver). 

 Na semana 6, os alunos devem fazer a primeira entrega do projeto integrador, com 

peso de 40% da nota total. 

 Na semana 8, ocorre o fechamento do fórum de dúvidas das disciplinas A e B (e C, 

quando houver). 

 Na semana 9, os alunos serão submetidos a avaliações presenciais individuais. 

Serão aplicadas duas ou três avaliações, uma para cada disciplina cursada. 

Durante a semana 9, os alunos devem fazer a entrega do projeto integrador, 

desenvolverão a sua presença social, emitindo suas opiniões, construindo e publicando 

seus argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e revisar 

conceitos, nas atividades e interatividades. Os tutores terão um prazo pré-estabelecido 

para responder eventuais dúvidas e postar suas considerações a respeito das discussões. 

As demais semanas (2, 4, 5, 6, 7 e 10) serão reservadas para estudos individuais, 

resolução de exercícios, e outras atividades acadêmicas necessárias no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Durante o semestre, o aluno da EaD poderá dirigir-se à Instituição uma vez por mês 

para participar das atividades que serão orientadas com o apoio do Professor 

Responsável.  

A metodologia foi desenvolvida de forma que nos projetos integradores os alunos 

pratiquem os conteúdos que integram as Unidades de Aprendizagem estruturadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Como estratégia de familiarização do estudante à EaD, será oferecida na primeira 

fase do curso, como atividade extracurricular, Boas Práticas em Educação a Distância, 

quando serão abordados temas como: Ambiente Virtual de Aprendizagem; Ferramentas 

de navegação e busca na Internet; Metodologias de estudo baseadas nos princípios de 

autonomia, interação e cooperação.  

Portanto, o modelo utilizará ferramentas metodológicas que propiciem um olhar 

crítico sobre a realidade a fim de identificar situações problema ao acadêmico. Este 

processo proporciona a contextualização do tema e estimula, assim, uma aprendizagem 

ativa, sendo o docente o facilitador e orientador do mesmo. 
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4.4 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

O acesso aos cursos de graduação da UCPel obedece à legislação vigente sendo 

regrado, internamente pelo Regimento da Universidade Católica de Pelotas, aprovado em 

reunião do Conselho Superior de nº 100, de 28 de setembro de 2016, que  estabelece: 

Art. 34. As vagas iniciais dos cursos de graduação da UCPel, definidas pela Pró-

Reitoria Acadêmica, serão preenchidas pelo ingresso de alunos mediante processo 

seletivo, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. O preenchimento de vagas iniciais remanescentes nos cursos dá-

se nos termos do edital do processo seletivo. 

Art. 35. As vagas iniciais remanescentes e as vagas geradas pelas evasões nos 

cursos podem ser preenchidas observada a seguinte ordem e forma de ingresso: 

I - reopção; 

II - reintegração; 

III - transferência; 

IV - ingresso como portador de título de curso superior. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do coordenador de curso selecionar os 

candidatos às vagas remanescentes, obedecido ao disposto neste Regimento para cada 

forma de ingresso (Artigos 36 a 42). 

O ingresso nos cursos de graduação também se dá pelo Programa Universidade 

para Todos (PROUNI), exclusivamente por meio de seleção feita pelo Ministério da 

Educação. 

4.5 APOIO AO DISCENTE 

As políticas de apoio ao estudante na UCPel são idealizadas pelas Pró-Reitorias 

Acadêmica e Administrativa e efetivadas por setores e núcleos comprometidos com a sua 

concretização. Nesse contexto, destacam-se a Central de Atendimento, a Central de 

Apoio Acadêmico, o Núcleo de Apoio ao Estudante, a Capelania Universitária, o Núcleo 

de Acessibilidade e a Rede de Desenvolvimento de Habilidades Acadêmicas, os quais 

têm como objetivo implementar uma política de relacionamento com os estudantes, 

através da promoção, execução e acompanhamento de programas e projetos que possam 

contribuir na formação dos alunos, proporcionando-lhes condições favoráveis à integração 

na vida universitária. Além disso, gerenciam mecanismos de recepção e 
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acompanhamento dos discentes, criando condições para facilitar o acesso e a 

permanência na Universidade. 

Essas Unidades desenvolvem as seguintes atividades, por meio da articulação com 

os Centros, o Instituto e demais setores da UCPel: 

● Organizar as acolhidas aos alunos novos e aos veteranos, bem como a 

acolhida aos acompanhantes dos vestibulandos nos processos seletivos e 

respectivas matrículas (Capelania e Núcleo de Comunicação e 

Relacionamento). 

● Oportunizar o atendimento psicológico aos discentes que estejam passando 

por dificuldades emocionais, buscando facilitar o seu processo de 

adaptação, bem como um melhor aproveitamento acadêmico. (Núcleo de 

Apoio ao Estudante). 

● Oportunizar o atendimento pedagógico, no sentido de auxiliar o aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, dar apoio e promover ações que visem 

o desenvolvimento das habilidades acadêmicas (Núcleo de Apoio ao 

Estudante). 

● Oferecer orientação profissional/vocacional, caso o aluno esteja em dúvida 

a respeito de que rumo tomar na carreira que escolheu (Núcleo de Apoio ao 

Estudante, em parceria com o curso de Psicologia/UCPel). 

● Informar aos discentes sobre os benefícios/possibilidades oferecidos pela 

Universidade (PROUNI, FIES, Bolsas para Portadores de Título, Estágios 

obrigatórios e não obrigatórios, remunerados e não remunerados, Bolsas de 

extensão, Bolsas de monitorias, PIBID, PIBIC, EDR em seus vários 

programas, entre outros), bem como acompanhar os processos relativos a 

estes benefícios (Central de Atendimento). 

● Promover a mobilidade acadêmica e intercâmbios técnico-acadêmicos e 

culturais de discentes e docentes, de graduação e pós-graduação, por meio 

de convênios interinstitucionais com IES nacionais e estrangeiras. (Central 

de Atendimento e Assessoria de Relações Internacionais e Intercâmbio). 

● Promover ações inter e transdisciplinares de acompanhamento dos alunos, 

visando identificar e orientar aqueles que apresentem dificuldades de 

qualquer natureza, por meio da Rede de Atenção e Cuidado ao Aluno (REDE 

A). (Capelania e demais setores da UCPel) . 
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● Oferecer atividades semanais de Nivelamento, em Informática, Língua 

Portuguesa e Matemática, aos alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem ou desejem aprimorar seus conhecimentos (Rede de 

Desenvolvimento de Habilidades Acadêmicas). 

● Propiciar atendimento, mediante laudo, aos discentes com deficiência, bem 

como aos seus professores, para melhorar o aproveitamento acadêmico, 

amparados na Resolução nº 355 de 14/07/2017 (Rede de Desenvolvimento 

de Habilidades Acadêmicas). 

● Oferecer condições de acessibilidade aos discentes garantindo sua 

autonomia e possibilidade de participação em todos os espaços de 

convivência e estudos da Instituição, conforme Portaria nº 040 de 2015 

(Núcleo de Acessibilidade). 

4.6 PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do egresso está em sintonia com a matriz curricular na medida em que 

expressa suas competências, sendo elaborado na perspectiva dos objetivos do curso, 

tendo em vista as peculiaridades locais do mercado de trabalho e a necessidade de 

aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no âmbito da segurança pública, e demais 

interessados. 

O egresso estará apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades 

relacionadas aos diversos espaços de atuação no segmento da segurança pública 

conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei nº. 9.394/96, 

que orienta de maneira adequada, apropriada, moderna e inovadora, a questão da 

educação profissional (Art. 39, 40 e 41); o Decreto 5154/2004, que regulamenta o §2º do 

art. 36; os artigos 39 a 41 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional; o Parecer CNE/CES 436/2001, que trata sobre 

os Cursos Superiores de Tecnologia - Formação de Tecnólogo; a Resolução CNE/CP n.º 

3, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia de 18/12/02; o Parecer CNE/CES 

277/2006, que dá nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de 

Graduação; e o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, instituído pelo 

Decreto 5773/06, o qual, em seus artigos 42 a 44, trata da implantação dos cursos 

superiores de tecnologia. 

O Tecnólogo em Segurança Pública deverá, ao longo do curso, desenvolver as 

seguintes competências: 
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 conhecimento das instituições de segurança pública e suas especificidades, 

compreendendo as complexidades sistêmicas e as possibilidades inerentes 

às suas atribuições;  

 visão sistêmica e estratégica da função do profissional de segurança, no 

contexto das instituições públicas; 

 capacidade de analisar, planejar e assessorar projetos que possibilitem a 

elaboração de políticas de segurança na área pública; 

 gerenciamento e supervisão de serviços de segurança pública; 

 aptidão de planejamento e organização no desenvolvimento das tarefas e 

rotinas diárias nas áreas administrativas e operacionais relacionadas à 

segurança pública, alicerçadas no trabalho em equipe; 

 promoção dos conhecimentos em segurança pública, visando à sua difusão 

e a consequente qualificação da sociedade na cultura da paz; 

 capacidade de gerir situações complexas e de risco em segurança; 

 visão empreendedora em segurança pública; 

 capacidade e disposição para o autoaperfeiçoamento permanente. 

 

4.7 ESTRUTURA CURRICULAR 

O Curso de Tecnologia em Segurança Pública, no âmbito do Projeto Mais Campus, 

é composto por 1680 (mil seiscentos e oitenta horas), com duração de 04 (quatro) 

semestres. A organização do currículo acadêmico, tendo como orientação básica as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, compreende um conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem, como disciplinas de formação geral, de formação específica e optativas; 

atividades complementares gerais e específicas e pressupõe outras definições teórico-

metodológica-operacionais, desenvolvidas, basicamente, nos projetos integradores, 

concretizando-se no ato pedagógico (PPI-UCPel). 

A estrutura curricular do Curso tem suporte nos conhecimentos e práticas 

atualizadas, fundamentais para o exercício, de forma autônoma ou não, delineado a partir 

de necessidades exigidas pelo mercado de trabalho, com vistas a preparar o profissional, 

agregando valor à sua competência individual, tornando-o apto a gerir as pessoas das 
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instituições contribuindo para o bem estar social. Portanto, estrutura-se em torno de uma 

formação, simultaneamente, mais ampla e mais específica visando à autonomia formativa 

dos profissionais em um caminho alicerçado em saberes aos quais assumem uma 

natureza epistemológica própria da área. 

A formação discente está fundamentada na responsabilidade ética e profissional, 

para que se constitua em um processo permanente. Compete ao estudante saber buscar, 

atualizar-se, mantendo-se em sintonia com o que há de mais moderno em sua área de 

interesse, com um fazer crítico-criador, com respeito e atenção a todos os envolvidos nos 

processos que compõem a gestão de recursos humanos. Os princípios filosóficos e 

teórico-metodológicos que norteiam as Diretrizes e Normas Gerais da Universidade, 

registradas em seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao referirem-se aos estudantes 

apontam para um horizonte em que persigam uma educação que os torne capazes de um 

juízo racional e crítico, conscientes da dignidade transcendente do ser humano, em 

direção a uma formação profissional que compreende os valores éticos e o sentido de 

serviço às pessoas e à sociedade. 

As atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas ao longo do curso 

contemplam conhecimentos de formação geral, conhecimentos de formação específica, 

atividades complementares e projetos integradores. 

As disciplinas que compreendem os conhecimentos de formação geral e de 

formação específica articulam-se de forma a possibilitar ao estudante uma visão 

integralizadora entre as diversas áreas, levando ao processo multidisciplinar, exigido para 

a prática profissional e para a definição do perfil do egresso. 

Em relação à componente das atividades complementares, estas visam propiciar 

ao discente a oportunidade de construir uma trajetória particular que lhe permita 

enriquecer os conhecimentos propiciados pela vida acadêmica, por meio de participação 

de experiências diversificadas que contribuam para o seu futuro profissional, 

aproximando-o da realidade e do mercado de trabalho. 

Os Projetos Integradores têm como objetivo geral promover atividades 

interdisciplinares, integrando as disciplinas de cada semestre com a prática 

organizacional, acadêmica, operacional e científica, promovendo a personalização de 

aprendizagem e desenvolvimento das capacidades de articular, mobilizar e colocar em 

ação conhecimentos, atitudes, habilidades e valores necessários para o desempenho das 

atividades requeridas no exercício profissional. As normas e regras do Projeto Integrador 

estão no item sete (7) deste documento. 
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4.7.1 Matriz curricular 

Semestre Atividade de Ensino - 
aprendizagem 

Código Tipo de 
Oferta 

Carga horária 

T 
 

P EX TCC E AC Tota
l 

1º 

Gestão Pública e Segurança 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Fundamentos de 
Administração 

 EAD/Híbri
da 

80  
     

Projeto Integrador I-A 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Antropologia Teológica e 
Direitos Humanos 

 EAD/Híbri
da 

80   
     

Legislação Aplicada 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Projeto Integrador I-B 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Atividade Complementar I 
 EAD/Híbri

da 
  

   20  

Subtotal   320 80    20 420 

Semestre 
Atividade de Ensino - 

aprendizagem 
Código 

Tipo de 
Oferta 

Carga horária 

T P EX TCC E AC Tota
l 

2º 

Auditoria e Investigação de 
Fraudes 

 EAD/Híbri
da 

80  
     

Tecnologias de Inteligência 
em Segurança Pública 

 EAD/Híbri
da 

80  
     

Projeto Integrador II-A 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Psicologia e Criminologia 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Direito Penal Aplicado II 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Projeto Integrador II-B 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Atividade Complementar II 
 EAD/Híbri

da 
  

   20  

Subtotal   320 80    20 420 

Semestre Atividade de Ensino - 
aprendizagem 

Código Tipo de 
Oferta 

Carga horária 

T 
 

P EX TCC E AC Tota
l 

3º 

Libras 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Primeiros Socorros 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Projeto Integrador III-A 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Fundamentos de Proteção e 
Defesa Civil 

 EAD/Híbri
da 

80  
     

Direito Penal Aplicado II 
 EAD/Híbri

da 
80   

     

Projeto Integrador III-B 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Atividade Complementar III 
 EAD/Híbri

da 
  

   20  

Subtotal   320 80    20 420 

Semestre 
Atividade de Ensino - 

aprendizagem 
Código 

Tipo de 
Oferta 

Carga horária 

T P EX TCC E AC Tota
l 

4º 

Comunicação e Expressão 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Resolução de Conflitos 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Projeto Integrador IV-A 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Criminologia 
 EAD/Híbri

da 
80  

     

Comportamento humano 
nas organizações 

 EAD/Híbri
da 

80  
     

Projeto Integrador IV-B 
 EAD/Híbri

da 
 40 

     

Atividade Complementar IV 
 EAD/Híbri

da 
  

   20  



 

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Católica de Pelotas   

 32/___ 

Subtotal   320 80    20 420 

 
Legenda: T – Teórica; P – Prática; EX - Curricularização da Extensão; TCC – Trabalho de Conclusão de Curso; E – 
Estágio; AC – Atividade Complementar. 

Tipo de Oferta: Hibrido, On-line e Presencial. 

 

4.7.2 Disciplinas obrigatórias 

 

Ementas das Disciplinas Obrigatórias 

1º 

Semestre 

Disciplina Código CH Ementa 

Gestão Pública e 

Segurança 
 80 

O homem e a sociedade das massas; conceitos de política 

pública e esfera pública; funções e princípios da gestão pública; 

dimensões de análise das políticas públicas: atores, fases do 

processo, instituições e estilos; desafios contemporâneos da 

gestão pública; classificação e formas de gestão do serviço 

público; administração pública; Patrimonialismo; Fundamentos 

da autogestão: governança no setor público; Organizações 

Públicas e Privadas; Avaliação e monitoramento das políticas de 

segurança pública; plano nacional de segurança pública e 

defesa social; princípios do direito administrativo: continuidade 

dos serviços público, moralidade administrativa, eficiência e 

segurança jurídica; estratégia e competitividade organizacional. 

Fundamentos de 

Administração 
 

80 Aborda as teorias da administração, bem como o papel da 

administração e o contexto de atuação dos tecnólogos. 

Projeto Integrador I-

A 
 

40 Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 1º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do 

conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com as 

necessidades da comunidade. 

Antropologia 

Teológica e Direitos 

Humanos 

 

80 Humanização integral contida e estudada na revelação bíblico-

cristã tendo como eixo de convergência a antropologia teológica 

em relação as dimensões do humano, da sua identidade 

pessoal, e solidária tendo em vista o reconhecimento dos seus 

direitos universais frente a diversidade das comunidades morais. 

Legislação Aplicada  

80 Noções de Direito Constitucional; noções de Direito 

Administrativo; noções de Direito Processual Penal; noções de 

Direito Internacional Público. 

 
 
 
 
 

Projeto Integrador I-

B 
 

40 Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 1º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do 

conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com as 

necessidades da comunidade. 

 
 
 
 
 
 

Tecnologia de 

Inteligência em 

Segurança Pública 

 

80 Características da sociedade; a existência humana desafiada; 

informação e conhecimento; análise de vulnerabilidade em 

serviços de informação; técnicas e tecnologias disponíveis para 

defesa da informação; gestão da tecnologia da informação e do 

conhecimento; fundamentos da tecnologia da informação; 

inovação e tecnologia; tecnologias de comunicação e de 
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2º 
Semestre 
 

 

informação; evolução das redes de telecomunicação; introdução 

à inteligência artificial; pensamento, linguagem e inteligência; 

estatística para inteligência artificial; desafios éticos, sociais e de 

segurança da tecnologia de informação. 

Psicologia e 

Criminologia    
 

80 Estudos da psicologia; história da Psicologia como ciência 

conceitos e funções da psicologia. Tipos de personalidade; 

estruturação e formação da personalidade; fatores 

determinantes do comportamento. Psicologia jurídica; história e 

desenvolvimento. Psicologia Criminal; objeto de estudo, 

comportamento criminal; teorias explicativas do crime; influência 

das Instituições Sociais na formação e desenvolvimento da 

consciência e da identidade; modelos psicológicos e 

sociológicos na compreensão da delinquência e do sociopata; 

perfis típicos de indivíduos com perturbação borderline e 

antissocial da personalidade e com perversão sexual; exame 

psicológico de vítimas e agressores. 

Projeto Integrador 

II-A 
 

40 Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 2º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do 

conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com as 

necessidades da comunidade. 

Auditoria e 

Investigação de 

Fraudes 

 

80 Auditoria: conceitos e objetivos; controle interno; papéis de 

trabalho; planejamento de auditoria; metodologia: evidências, 

procedimentos, testes e amostragem em auditoria; programas 

de auditoria; auditoria de contas (disponibilidades, contas a 

receber, estoques, ativo imobilizado, passivo); relevância e risco 

de auditoria; investigação e métodos de prevenção de fraudes 

empresariais; legislação aplicada em auditoria; lavagem de 

dinheiro. 

Direito Penal 

Aplicado I 
 

80 Teoria da Norma Penal: aplicação da Lei Penal no tempo, no 

espaço e em relação às pessoas; teoria do Crime: fato típico, 

ilícito e culpável; teoria da Pena; concurso de pessoas. 

 
Projeto Integrador 

II-B 
 

40 Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 2º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do 

conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com as 

necessidades da comunidade. 

3º 
Semestre 

LIBRAS  

80 Perspectiva cultural e linguística dos surdos; aspectos 

linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (Libras); história das 

comunidades surdas e das identidades surdas; tendo como base 

a compreensão crítica do contexto social, cultural e das bases 

legais que envolvem a língua natural da comunidade surda 

brasileira; Libras; propostas educacionais direcionadas às 

pessoas surdas.   

Primeiros Socorros  80 

. Primeiros Socorros aspectos gerais, éticos e legais; obrigações 

e comportamentos do socorrista; avaliação da cena e prioridade 

no atendimento; noções de sinais vitais; Parada 

cardiorrespiratória e Suporte Básico de Vida; trauma, 
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politraumatismo, imobilização e transporte de vítimas; obstrução 

de vias aéreas; hemorragias; fraturas, luxações e entorses; 

queimaduras; incidente de submersão e afogamento; 

intoxicação exógena; acidentes com animais peçonhentos, 

emergências clínicas e traumáticas. 

Projeto Integrador 

III-A 
 40 

Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 3º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; introdução 

ao planejamento do relatório final de conclusão de curso; relação 

do conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com 

as necessidades da comunidade. 

Fundamentos de 

Proteção e Defesa 

Civil 

 80 

O homem e a sociedade das massas; problemas ambientais no 

Brasil e no mundo; introdução à avaliação de impactos 

ambientais - histórico; plano de contingência; percepções de 

riscos, plano de gestão dos impactos e componentes 

estruturantes de um plano; análise de riscos ambientais; 

introdução à climatologia; precipitações pluviométricas; 

acidentes ambientais ; monitoramento de impactos ambientais; 

plano de recuperação de áreas degradadas (prad); introdução à 

educação ambiental; a educação para a segurança e a 

prevenção de acidentes na escola; princípios da 

responsabilidade socioambiental. 

Direito Penal 

Aplicado II 
 80 

Crimes em espécie do Código Penal: homicídio, furto, roubo, 

extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, estupro de 

vulnerável, corrupção passiva e ativa, concussão, prevaricação, 

coação no curso do processo; Leis Penais Especiais: Estatuto 

do Desarmamento, Lei de Drogas, Lei de Interceptações 

Telefônicas, Lei de Organizações Criminosas, Lei de Execução 

Penal, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 
Projeto Integrador 

III-B 
 40 

Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 3º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; introdução 

ao planejamento do relatório final de conclusão de curso; relação 

do conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com 

as necessidades da comunidade. 

4º 
Semestre 

Criminologia  80 
Conceito, objeto e método da Criminologia; escola clássica; 

escola positiva; escola sociológica; criminologia crítica. 

Comportamento 

Humano nas 

Organizações 

 80 
Aborda o comportamento humano nas organizações, enfatiza 

aspectos de licença, motivação, mudança e cultura 
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organizacional. Apresenta ainda aspectos de poder e conflitos, 

com vistas ao bom desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 

Projeto Integrador 

IV-A 
 40 

Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 4º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; proposta 

de intervenção; orientação e produção de relatório final de 

conclusão de curso; relação do conhecimento desenvolvido com 

o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 

Resolução de 

Conflitos 
 80 

Estado e sociedade; o direito, a cultura e as sociedades 

humanas; modernas teorias do conflito e seus reflexos na 

abordagem conciliatória; conflito ético; gestão de conflitos no 

ambiente organizacional; teoria do conflito e métodos de 

resolução de disputas;  legitimidade estatal para tratar conflitos, 

crises da jurisdição e teoria dos jogo; os diversos tipos de 

negociação - tomada de decisão baseada em princípios éticos; 

a comunicação na gestão de crise; impactos do crescimento 

econômico; reforma agrária; conflitos inter grupais e entre grupos 

(ênfase em agronegócio); os movimentos sociais. 

Comunicação e 

Expressão 
 80 

Comunicação: uma Introdução às Teorias; comunicação 

empresarial: Conceito, Aplicação e Importância; a comunicação 

como ferramenta estratégica de gestão; comunicação e 

Liderança; públicos da comunicação empresarial; comunicação 

Interna; eficácia na comunicação oral; responsabilidade social; a 

comunicação na gestão de crise; eficácia na comunicação 

escrita; instrumentos de comunicação; fundamentos da 

comunicação Interpessoal; eficiência e eficácia da comunicação 

organizacional; comunicação externa; administração e 

comunicação; mensagens e relatórios eficazes. 

Projeto Integrador 

IV-B 
 40 

Projetos de aplicação na área de segurança pública e/ou privada 

a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do 4º 

semestre do Curso; atividades de iniciação científica; proposta 

de intervenção; orientação e produção de relatório final de 

conclusão de curso; relação do conhecimento desenvolvido com 

o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 
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4.7.3 Representação gráfica  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7.4 Planos de ensino 

A definição de abordagens a serem desenvolvidas em cada disciplina, bem como 

a definição de sua carga horária, estão expressas nos Planos de Ensino, embasados nas 

ementas aprovadas pelo Conselho Universitário. 

Os planos de ensino são disponibilizados aos alunos na forma impressa no início 

do período letivo, bem como por meio digital, publicados no sistema virtual da instituição. 

Os planos encontram-se em anexo (Anexos 03 e 04), e contém os seguintes 

tópicos: 

● Disciplina; 
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● Semestre; 

● Carga horária; 

● Ementa; 

● Objetivo geral; 

● Relação com outras atividades de ensino-aprendizagem do Curso; 

● Conteúdo programático; 

● Metodologia; 

● Avaliação; 

● Bibliografia básica; 

● Bibliografia complementar. 

 

 4.7.6 Atividades complementares 

 As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade decorre das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), encontram-se reguladas institucionalmente por 

Resolução própria e figuram como importantes ações de articulação entre o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC). 

 Devem ser cursadas pelo estudante, obedecendo à carga horária exigida no currículo, 

permitindo variados tipos de formação, oportunizando o aperfeiçoamento humano e 

objetivando a conquista de conhecimentos, competências e habilidades que 

capacitem os estudantes a agirem com lucidez e autonomia, a conjugarem ciência, 

ética, sociabilidade e alteridade. 

 Nessa perspectiva e em atendimento ao perfil acadêmico almejado pela Instituição, 

as Atividades Complementares têm a finalidade de:  

 I - complementar a formação profissional, social e cidadã; 

 II - ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da 

sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 III - favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais 

no contexto regional em que se insere a Instituição; 

 IV - estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do estudante; 
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 V - encorajar o aprimoramento de habilidades e competências adquiridas fora do 

ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem às experiências profissionalizantes 

julgadas relevantes para a área de formação considerada; 

 VI - fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual 

e coletiva e a participação em atividades de extensão; 

 4.7.7 Estágios supervisionados 

 O currículo não contempla Estágios Supervisionados, optando por promover a 

iniciação aos procedimentos metodológico-científicos necessários à aprendizagem 

contínua, ao longo do desenvolvimento das diferentes componentes curriculares. 

 

 4.7.8 Trabalho de Conclusão de Curso 

 O currículo não contempla TCC, optando por promover a iniciação aos procedimentos 

metodológico-científicos necessários à aprendizagem contínua, ao longo do 

desenvolvimento das diferentes componentes curriculares. 

4.8 PROGRAMA DE MONITORIA 

A monitoria é entendida como a atividade desenvolvida por discentes, destinada à 

coparticipação junto a membros do corpo docente, em ações de natureza técnico-

pedagógica, para melhor atendimento aos alunos e a título de incentivo à formação para 

carreira docente.  

O Programa de Monitoria considera a necessidade de institucionalizar iniciativas de 

caráter técnico-pedagógico que ampliem e diversifiquem oportunidades de aprendizagem, 

proporcionando ao aluno: 

● aprofundamento de conhecimentos específicos; 

● qualificação das relações entre agentes educativos; 

● exercício da cidadania no processo de cooperação e coparticipação 

intencional e programada, para o alcance de propósitos institucionais; 

● enriquecimento e flexibilização da proposta curricular.  

Além da modalidade já descrita, há também a Monitoria Inclusiva, que se destina ao 

acompanhamento do desenvolvimento das competências acadêmicas de alunos com 

deficiências, conforme a especificidade de cada caso. 
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4.9 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

As atividades científicas estão ligadas à iniciação científica que é orientada por 

docentes. A integração entre ensino e pesquisa se torna indissociável, possibilitando ao 

aluno aprofundamento de sua formação, com consequente aumento em sua capacitação 

profissional, seja para atuação no mercado de trabalho ou no mundo acadêmico, via 

formação preliminar ou em cursos de pós-graduação stricto sensu. 

A UCPel mantém o Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIC), normatizado 

pela Resolução nº 251. Esse programa caracteriza-se pela concessão de bolsas de 

iniciação científica a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da 

Universidade, orientados por professor permanente dos programas de pós-graduação 

stricto sensu. Tem por objetivo incentivar o corpo discente a participar do processo de 

produção de conhecimentos, despertando nos alunos uma nova mentalidade em relação 

ao ambiente acadêmico não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão. 

Todas as pesquisas envolvendo seres humanos passam pela aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição, responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos, visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a 

qualidade da pesquisa, para a discussão do seu papel no desenvolvimento social da 

comunidade e para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que 

sua proposta é eticamente adequada. 
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4.10 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

             As atividades de extensão previstas no Curso estão em consonância com a 

Política de Extensão da UCPel, que busca atender as demandas oriundas da comunidade 

local e regional.  

            A interlocução com o ensino e com a pesquisa permitem aos estudantes a 

ampliação do seu aprendizado e a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos nas 

atividades de ensino-aprendizagem. O contato com as pessoas e com a realidade social, 

econômica, política e cultural das comunidades, através dos projetos, garante o previsto 

no perfil do egresso do Curso. 

4.11 TUTORIA 

O Mais Campus organizou um sistema de tutoria para apoiar o processo de ensinar 

e aprender na modalidade EAD. Esse sistema revela na prática a concepção de EAD da 

instituição. 

  Por conta disso, uma das mais importantes características da EAD é a organização 

de um sistema de apoio ao estudante, para que o tutor e o aluno sejam amparados pelos 

mais variados tipos de suporte, do cognitivo ao afetivo, do social ao administrativo, do 

motivacional ao avaliativo, do comunicacional ao pedagógico, entre outros e, recursos 

didáticos que permitam a interação entre os partícipes do processo de ensino e 

aprendizagem, de maneira que seja possível a construção do conhecimento, principal 

objetivo do processo educacional. 

 O Mais Campus tem como concepção pedagógica para o seu sistema de tutoria a 

Teoria da Interação e Comunicação, ou seja, uma Conversação Dialógica com seu 

estudante. Essa teoria aponta para um equilíbrio, no sentido da equalização da 

responsabilidade no processo de ensino, entre instituição e estudante. 

Essa teoria abarca em seu bojo, a teoria da educação a distância como 

“conversação dialógica guiada”, orientada para a aprendizagem, de Börje Holmberg 
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(1970-80), a teoria da distância transacional de 1Michael Moore (2002) e a teoria da 

presença transacional de 2Shin (2002). 

  A teoria de Börje Holmberg concebe a comunicação como ação educativa. Nesse 

sentido, os materiais didáticos seriam meios de motivação para o estudante, uma vez que, 

estruturados em forma de diálogos, permitiriam o relacionamento pessoal. 

  Assim como, podemos ter como base teórica os construtos de Habermas na Teoria 

da Ação Comunicativa e, de Backhtin acerca do conceito de dialogismo.   

  As teorias da Interação e Comunicação permitem um olhar para o sistema de EAD 

totalmente humanizado, uma vez que, ao considerar as possibilidades de um processo 

formativo pautado na dialogicidade, indica para a construção de um sistema de tutoria em 

que o tutor pode exercer a função de mediador. 

O conceito de mediação permite vislumbrar um processo de ensino e 

aprendizagem em que o conhecimento pode ser construído por meio não somente da 

interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, mas, principalmente, por meio da 

interação sujeito-objeto, sujeito-sujeito. Somente exerce a mediação o sujeito que 

construiu o conhecimento. 

Assim, num modelo de ensino baseado na mediação, aumenta e muito a 

responsabilidade do tutor, pois para fazer a mediação entre o conteúdo a ser conhecido e 

o estudante, o tutor terá que já ter construído o conhecimento. 

Quando falamos de construção do conhecimento, o fazemos não somente no 

sentido do conteúdo a ser conhecido, mas também das bases epistemológicas e 

metodológicas acerca do conceito de mediação e de todo o processo que envolve a oferta 

da modalidade EAD/Mais Campus. 

 4.11.1 Atividades de Tutoria 

As atividades de tutoria bem como o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

- AVA deve ser realizado na UCPel, a qual possui sala específica para a realização da 

                                                 
1
 MOORE, Michael; KEARSLEY, Gregory. Educação a distância: uma visão integrada. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010. 

2
 SHIN, Namin. Beyond Interaction: the relational construct of «Transactional Presence». Open Learning, v. 17, 

n. 2., 2002. Disponível em: http://www.citeulike.org/pdf/user/mestrado_ce/article/561433/shin_beyond.pdf. Acesso em: 

12 abr.2017. 
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tutoria e equipamentos disponíveis com acesso à internet. O tutor deve acessar o AVA 

diariamente e contatar os alunos – exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de 

semana. 

Nessa situação o tutor é a figura que lida diretamente com o estudante, seja para 

prestar esclarecimentos administrativos, seja no processo de ensino e aprendizagem, na 

avaliação do processo formativo do estudante ou simplesmente na monitoria das 

atividades dos estudantes e, por isso, é considerado o “fator humanizador” do sistema de 

ensino na modalidade a distância. 

Nesse sentido, no Mais Campus, as atribuições do tutor são: 

● contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de 

aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

● conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e o conteúdo 

sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo; 

● fomentar o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao uso das 

tecnologias disponíveis; 

● responsabilizar-se pela ambientalização operacional e social do aluno no 

desenvolvimento da aprendizagem nessa modalidade; 

● realizar a gestão acadêmica do processo de ensino e de aprendizagem, em 

particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; 

● avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto de ensino superior a distância; 

● acompanhar a realização das atividades pelo aluno e relatar o atendimento 

em base de dados de indicadores (considerando em que momento ele se 

encontra em relação aos colegas); 

● contatar os alunos que apresentam notas abaixo da média, via os diversos 

meios de comunicação, com a finalidade de evitar a desistência e a evasão 

do aluno; 

● contatar os alunos que possuem faltas acima da média, via os diversos 

meios de comunicação, com a finalidade de evitar a desistência do aluno; 

● cumprir o cronograma do curso e repassar aos estudantes as informações 

referentes aos momentos presenciais e às demais atividades das disciplinas; 

● elaborar relatórios das ações e atividades de tutoria desempenhadas. 
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estimular o autoaprendizado do aluno e a interação do grupo; 

● estimular os alunos a elaborar um plano de estudo e de administração do 

tempo;  

● preparar esquemas de conteúdo para explicações solicitadas. 

 

4.11.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às 

atividades de Tutoria 

 Para a atuação do tutor na educação a distância, se faz necessário algumas 

competências, essas são compostas por conhecimentos, habilidades e atitudes para o 

bom desempenho das atividades. Desse modo, é importante conceituar esses três itens. 

Conhecimento, segundo Perrenoud (2001), é correspondido pela sabedoria do indivíduo 

em relação a determinada competência. Habilidades, vinculado ao saber fazer, incluindo 

habilidades mentais e motoras. Atitudes, definido como pré-disposição para responder a 

situações adversas. 

Segue a descrição das competências, habilidades e atitudes (CHA), desejadas e 

necessárias aos tutores. 

COMPETÊNCIA FLUÊNCIA DIGITAL 

DESCRIÇÃO 

Está ligada à utilização da tecnologia de modo que o sujeito se sinta 
digitalmente ativo/ participante dos avanços tecnológicos. A fluência 
possibilita não só o uso, mas também a criação e produção de conteúdos/ 
materiais. 

CONHECIMENTOS Teórico/ tecnológico sobre as ferramentas. 

HABILIDADES Mexer, buscar, selecionar, produzir. 

ATITUDES Ter iniciativa para buscar inovações e sempre se manter atualizado. 

 

COMPETÊNCIA AUTONOMIA 

DESCRIÇÃO 
Para Piaget, autonomia significa ser governado por si mesmo. É o oposto 
de heteronomia, que significa que uma pessoa é governada por outra 
pessoa. 

CONHECIMENTOS Normas sociais e culturais, valores morais, conhecimentos sobre ética. 

HABILIDADES 
Analisar, interpretar dados e situações, realizar escolhas complexas, 
antecipar situações, selecionar, sistematizar, relacionar, interpretar dados 
e informações, tomar decisões. 

ATITUDES Ter autocontrole e ser responsável, autocrítico, proativo, compromissado 
e ético. 

 

COMPETÊNCIA REFLEXÃO 

DESCRIÇÃO Está baseada na abstração para refletir e analisar criticamente situações, 
atividades e modos de agir. 

CONHECIMENTOS Conhecer o objeto em questão e seus diferentes aspectos. 
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HABILIDADES Analisar e interpretar dados/ fatos/ situações. 

ATITUDES Ser proativo, crítico, ponderado e ter autodidaxia e autocontrole. 

 

COMPETÊNCIA ORGANIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO Relaciona-se com a ordenação, estruturação e sistematização de 
atividades, materiais e grupos. 

CONHECIMENTOS Ter autoconhecimento, planejar, conhecer os prazos. 

HABILIDADES Criar estratégias, sistematizar, ordenar e classificar. 

ATITUDES Ser engajado, estar envolvido, ser proativo, tomar decisões e ter 
persistência. 

 

COMPETÊNCIA COMUNICAÇÃO 

DESCRIÇÃO Está fundamentada na clareza e na objetividade da expressão oral, 
gestual e escrita. 

CONHECIMENTOS Norma culta da língua, compreender regras de comportamento, formas 
de comunicação, público/ receptores. 

HABILIDADES 
Escrita de forma clara, objetiva e coerente, interpretar mensagens 
recebidas, como impostar a voz, articular as palavras, usar vocabulário 
adequado. 

ATITUDES Ser expressivo, empático, cauteloso e articulado. 

 

COMPETÊNCIA ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO 

DESCRIÇÃO 
É pautada no cumprimento da agenda, conciliar atividades de 
compromissos para a gestão das atividades, atingindo as prioridades, 
metas e objetivos. 

CONHECIMENTOS Prazos, formas de organização, autoconhecimento. 

HABILIDADES Utilizar o tempo de forma eficiente, dar limites, estabelecer prazos, 
delimitar prioridades, ordenar as ações, identificar objetivos. 

ATITUDES Ser proativo, objetivo e focado. 

 

COMPETÊNCIA TRABALHO EM EQUIPE 

DESCRIÇÃO 

O trabalho em equipe contempla as reações intra e interpessoal, as quais 
permitem ao sujeito expressar e comunicar, de modo adequado, seus 
sentimentos, desejos, opiniões e expectativas. Além disso, evidencia 
condutas interpessoais, destreza para interagir com outras pessoas de 
forma socialmente aceitável e valorizada, podendo, assim, trazer 
benefícios aos participantes nos momentos de interação. Esses 
elementos podem, ainda, ser complementados sob a ótica afetiva, isso 
porque a complexidade das relações sociais também requer a 
capacidade de perceber e fazer distinções no humor, nas intenções, nas 
motivações e nos sentimentos de outras pessoas. 

CONHECIMENTOS Tipos de equipes, saber parcial das áreas que compõe a equipe. 

HABILIDADES 

Adequar ações intra e interpessoais, criar estratégias, articular a 
comunicação com os sujeitos. Identificar perfil e necessidades da equipe 
em que está inserido, saber trabalhar em clima de equidade, articular 
conflitos, negociar, comunicar, colaborar, cooperar, ser capaz de se 
adaptar a situações novas, conduzir diferentes situações.  

ATITUDES 
Ser preocupado em alcançar os objetivos comuns à equipe, flexível, 
aberto a críticas e sugestões, saber ouvir o outro, colaborativo e 
cooperativo. 
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COMPETÊNCIA MOTIVAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Estabelecer as condições para manter a motivação entre pares e consigo 
mesmo, sendo um facilitador dos processos. Da mesma forma, ser capaz 
de acolher as dificuldades do outro, incentivando-o a permanecer e 
concluir uma atividade, sendo ativo e participativo. Ser capaz de lidar com 
as próprias dificuldades. 

CONHECIMENTOS Autoconhecimento, conhecimento sobre o outro, mecanismos 
motivacionais. 

HABILIDADES Discernir, criticar, analisar, enfrentar obstáculos. 

ATITUDES Ter autoconfiança, disposição, ser participativo, engajado, acolhedor, 
aberto a trocas, empático, receptivo e se colocar no lugar do outro. 

 

COMPETÊNCIA PLANEJAMENTO 

DESCRIÇÃO 
Baseado no estabelecimento de prioridades, metas e objetivos. Em 
educação, consideram-se também as condições necessárias para criar 
situações e aplicar estratégias de aprendizagem. 

CONHECIMENTOS Tipos de planejamento, contexto, potencialidades, fragilidades, público 
(se houver). 

HABILIDADES Sistematizar, avaliar, analisar. 

ATITUDES Ser proativo, objetivo e metódico. 

 

COMPETÊNCIA RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

DESCRIÇÃO 

É fundamentada na empatia, na mediação pedagógica, na facilitação nos 
processos de ensino e de aprendizagem, na cooperação, na 
transparência, no foco ao ser humano, além de adequado relacionamento 
com os parceiros. 

CONHECIMENTOS Sobre como se comportar, regras de etiqueta, normas sociais. 

HABILIDADES Comportar-se, como agir dentro das normas. 

ATITUDES Ser aberto à troca, empático, receptivo e se colocar no lugar do outro. 

 

COMPETÊNCIA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

DESCRIÇÃO 

Condições para incentivar e mobilizar as trocas entre os alunos, organizar 
grupos, orientar ações, problematizar posicionamentos e entendimentos 
sobre o conteúdo em questão, administrar conflitos, realizar negociações, 
tendo por objetivo aproximar os alunos do conteúdo de forma ativa e 
coletiva, visando a construção de conhecimentos. 

CONHECIMENTOS Processo de aprendizagem/ construção de conhecimento, dinâmicas dos 
grupos, didática, pedagogia da pergunta. 

HABILIDADES Como realizar as intervenções descritas na competência. 

ATITUDES Ser respeitoso, acolhedor, responsável, atento, proativo e flexível. 

 

COMPETÊNCIA DAR E RECEBER FEEDBACK 

DESCRIÇÃO 

Leitura e compreensão da(s) ação(ões) ou da(s) mensagem(ns) 
emitida(s) por outro, dando retorno ao emissor de forma respeitosa e 
adequada ao contexto da ação ou mensagem, como também 
compreender e aceitar o retorno de outro sobre sua(s) ação(ões) ou 
mensagem(ns). No caso do contexto educacional, trata-se da leitura e 
compreensão do trabalho do aluno apresentado presencialmente ou a 
distância, de postagens de mensagens de mensagens nas ferramentas 
de interação dos recursos digitais, entre outras possibilidades, dando 
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retorno de forma acolhedora e respeitosa diante do processo de 
aprendizagem, bem como alunos, monitores/ tutores e professores, 
recebendo o feedback de modo a compreender e a aceitar o retorno do 
outro sobre sua atuação. 

CONHECIMENTOS 
Sobre processo de aprendizagem, contexto de ação/ conhecimentos 
envolvidos, público, conhecimentos científicos, normas de escrita, regras 
de etiqueta.  

HABILIDADES Como realizar o feedback (por exemplo, uso da técnica do “sanduíche”), 
usar o vocabulário adequadamente. 

ATITUDES Ser acolhedor, aberto, respeitoso e responsável. 

 

COMPETÊNCIA DIDÁTICA 

DESCRIÇÃO 

Revela-se na ação dos professores. Considera-se como a reflexão 
sistemática da prática pedagógica. Pressupõe a ação educativa em uma 
sociedade historicamente determinada; capacidade de seleção e 
aplicação de procedimentos, métodos, técnicas e recursos aos 
conteúdos, por meio da determinação de objetivos e finalidades 
pedagógicas.  

CONHECIMENTOS 

Conhecimentos científicos e metodologias de ensino diversificadas; 
aplicação de tecnologias na educação e “saber como aplicar com 
finalidade pedagógica”; bem como conhecer os diferentes contextos 
educacionais, estrutura educacional. 

HABILIDADES 

Fazer e refazer sua prática de modo crítico e criativo; estabelecer a 
relação entre experiência do aluno e conhecimento teórico/ científico; 
planejar as atividades docentes, levando em consideração o perfil e os 
estilos de aprendizagem dos alunos; interpretar dados e informações 
buscando mediar o processo de ensino e aprendizagem; dominar a sala 
de aula. 

ATITUDES Ser reflexivo, proativo, crítico, responsável, autônomo, acolhedor e 
mobilizador. 

 

COMPETÊNCIA GESTÃO ACADÊMICA 

DESCRIÇÃO 

Refere-se ao planejamento, adequação, organização de várias etapas do 

processo de desenvolvimento do curso: 

a) pensar a transposição didática do projeto do curso, disciplina/ módulo 
e estratégias pedagógicas, conforme o modelo pedagógico;  
b) produção do material didático e organização do ambiente virtual de 
aprendizagem;  
c) desenvolvimento da disciplina/ módulo, acompanhamento e avaliação 
do aluno (e do tutor); e 
d) elaboração de relatórios e realização de registros acadêmicos. 
Paralelamente, envolve a parte logística como a realização de aulas 
presenciais e web conferências, prazos e envio de materiais aos polos de 
apoio presencial. 

CONHECIMENTOS 

Conhecer os processos de educação a distância, as formas de 
organização de cursos, o projeto pedagógico, metodologias didático-
pedagógicas, processos de avaliação, formas de produção de material 
didático, as tecnologias que serão utilizadas no curso. 

HABILIDADES 
Dominar as tecnologias em questão, analisar as características do grupo 
de alunos, planejar pedagogicamente, estruturar procedimentos de 
avaliação. 

ATITUDES Ser atento, responsável, comprometido e analítico, ter iniciativa, 
autocontrole e discernimento. 

 

O tutor tem formação superior na área sob sua responsabilidade e é vinculado à 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Católica de Pelotas   

 47/___ 

UCPel. Auxilia os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 

grupo, fomentando o hábito da pesquisa e esclarecendo dúvidas em relação a conteúdo 

específico. Participa, ainda, do processo de avaliação do material didático do Curso de 

Comércio Exterior em EaD vinculado ao Projeto Mais Campus, contribuindo com o 

aperfeiçoamento desse material. As disciplinas oferecidas pelo Curso de Comércio 

Exterior - EaD da UCPel são estruturadas em 02 (dois) módulos, e é responsabilidade do 

tutor a orientação das dúvidas de conteúdo dos alunos; abertura e mediação dos fóruns 

de discussão; corrigir as questões abertas das avaliações, de acordo com o gabarito 

elaborado pelo docente e suas instruções. 

Nesse sentido, quando um tutor é contratado na instituição ele recebe um 

treinamento especial, que apresenta o conteúdo da disciplina que ele será tutor, o sistema 

de tutoria, o sistema de avaliação, o processo de oferta das disciplinas, as ferramentas do 

AVA (Plataforma A) e as ferramentas do Portal Lyceum (Portal Acadêmico). 

 No calendário acadêmico da modalidade EAD é previsto formação continuada para 

os tutores com propósito de sua atualização, para que construam estratégias que 

favoreçam a interatividade entre estudante-estudante; estudante-conteúdo; e estudante-

tutor. Visando também à ampliação crítica do conhecimento em relação à Educação a 

Distância e suas implicações didático-pedagógicas, de interatividade e interação, as 

mudanças de paradigma envolvidas em ambientes virtuais de aprendizagem, a 

compreensão do potencial da interatividade para impulsionar processos de aprendizagem 

e as ferramentas de comunicação. 

O tutor, preparado para exercer a mediação no processo de ensino e 

aprendizagem, tem condições para fazer a leitura das falas dos alunos e, a partir delas, 

organizar, planejar ações que permitam a sua interação com os sujeitos da aprendizagem, 

no sentido de lhes fornecer referenciais de apoio para que os mesmos possam construir 

o conhecimento.  

A intenção do tutor nos cursos a distância é promover qualidade na educação por 

meio do suporte ao aluno, ocupando, desse modo, um espaço indispensável nessa 

modalidade. A tutoria não significa apenas dar atenção, também é realizar uma orientação 

acerca da aprendizagem do aluno, de forma organizada e planejada. 
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4.12 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

O Curso de Tecnologia em Segurança Pública, vinculado ao Projeto Mais Campus, 

buscando incorporar as alterações movidas pela revolução digital e seus desdobramentos 

sociais, privilegia o uso de ferramentas tecnológicas na consecução de sua proposta de 

formação, seja por meio de disciplinas que prevêem o manejo de programas e softwares, 

quando houver, recursos para pesquisa e aprofundamento de estudos desenvolvidos 

complementarmente a distância.  

A UCPel disponibiliza os seguintes instrumentos:   

● Plataforma A: é o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA que, 

originalmente, contém ferramentas de ensino, colaboração, avaliação e 

gestão. Possui acesso e funcionamento via web, que garante ao aluno 

flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e 

hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local).  

● Biblioteca A - que reúne o conteúdo digital do Grupo A Educação e seus 

selos editoriais: Artmed, Artes Médicas, Bookman, McGraw-Hill e Penso. 

São mais de 2000 títulos disponíveis, em todas as áreas do conhecimento, 

desenvolvidos por grandes autores nacionais e estrangeiros. Os professores 

e alunos poderão ter acesso rápido, onde e quando precisarem, a conteúdo 

científico e profissional de alto padrão.  

● Google for Education: um pacote de ferramentas de produtividade da Google 

para instituições de ensino, disponibilizando e-mail institucional, ferramentas 

de edição de textos, planilhas e apresentações, agenda, entre outros 

recursos. 

● Lyceum: sistema de gestão acadêmica que facilita o acesso do aluno aos 

serviços da instituição, permitindo que visualize todas as informações da 

rotina acadêmica e solicite serviços diversos, como: atestados, histórico, 

trancamento de disciplinas e até negocie suas dívidas, sem a necessidade 

de se deslocar até a IES. 

4.13 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

A construção de conhecimentos (competência cognitiva) assume o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem como recurso tecnológico para a organização dos conteúdos e 
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para o suporte à comunicação, cooperação e interação entre tutores e estudantes. As 

habilidades e as atitudes são desenvolvidas de forma teórica no AVA e praticadas nos 

Projetos Integradores, nos quais haverá a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas. Esse 

ambiente, que passa por avaliações periódicas visando melhorias contínuas, propicia 

acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional.  

Para atuação na EaD, a UCPel adquiriu o direito de uso do software da Plataforma 

A, que oferece várias plataformas que facilitam o processo de comunicação e informação. 

A Plataforma A é um ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores envolvem 

os alunos de forma estimulante, proporcionando um relacionamento mais eficaz, 

mantendo os alunos informados, envolvidos e colaborando uns com os outros. 

O AVA é integrado aos diversos sistemas de gestão da IES responsáveis pelos 

processos dos alunos, inclusive pelo registro definitivo de notas, cabe à plataforma de 

Educação a Distância a atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os resultados 

(notas).  

A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center 

externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, 

acessibilidade adequada e alta disponibilidade. Ao Setor de Tecnologia da Informação 

(STI) da UCPel compete o monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração 

dos processos e dados junto aos sistemas de alunos.  

As interatividades propostas neste ambiente possibilitam a cooperação entre 

tutores, discentes e docentes, assim como o instrumento de avaliação disponibilizado 

bimestralmente, que possibilita a reflexão e a avaliação da experiência dos usuários com 

o AVA, identificando a necessidade de ações de melhorias, no que diz respeito à 

metodologia, ao instrumento e às ferramentas comunicacionais. 

4.14 MATERIAL DIDÁTICO  

A UCPel está atenta à qualidade necessária para a elaboração do material didático, 

uma vez que o material que será disponibilizado aos estudantes foi confeccionado por 

profissionais da área do curso e especialistas em educação a distância, atendendo aos 

conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico do Curso, devidamente validados pelo NDE 

e os docentes das disciplinas, sempre atentos às DCNs.  

As disciplinas são compostas por 16 (dezesseis) unidades de aprendizagem, que 

por sua vez, possuem objetos que permitem ao aluno desempenhar um papel ativo no 
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processo de construção do conhecimento. Os estudos demonstram que a taxa de 

aprendizagem cresce com a realização de atividades pelo alunos. Assim, as unidades 

foram elaboradas tendo como ponto de partida uma atividade desafio que estimula o aluno 

ao estudo dos materiais didáticos que compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de 

fixação.  

Cada Unidade de Aprendizagem (UA) contém: 

● Apresentação: contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de 

aprendizagem, em termos de conteúdos, habilidades e competências. Esses 

objetivos de aprendizagem servem como norteadores para a elaboração dos 

demais itens que compõem a unidade. Os objetivos são precisos, passíveis de 

observação e mensuração. A elaboração de tais objetivos: a) delimita a tarefa, 

elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; b) assegura a possibilidade de 

medição, de modo que a qualidade e a efetividade da experiência de aprendizado 

podem ser determinadas; c) permite que o professor e os alunos distingam as 

diferentes variedades ou classes de comportamentos, possibilitando, então, que 

eles decidam qual estratégia de aprendizado tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 

conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado.  

● Desafio de Aprendizagem: desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de 

atividades que abordam conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento 

adquirido. O objetivo do desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, mas 

sim provocar e instigar o aluno para que ele se sinta motivado a realizá-la. Busca-

se, nesta atividade, elaborar uma situação real e formular um problema a ser 

resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se resolver uma questão 

específica. Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, 

um projeto, um relatório, etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove 

a realização da atividade e que permita a avaliação do seu desempenho. O 

resultado da atividade é entregue no ambiente virtual de aprendizagem. Os 

seguintes itens constam no desafio: a) descrição do desafio: descrição detalhada 

da atividade a ser realizada b) orientação de resposta do aluno: explicação do que 

o aluno deve entregar como resultado do desafio; e c) padrão de resposta 

esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno e que sirva de 

orientação para a correção da atividade.  

● Infográfico: é uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os 
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conteúdos disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam 

textos e ilustrações para que possam transmitir visualmente uma informação.  

● Conteúdo do livro: cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do 

livro selecionado Esses trechos serão produzidos em flipbook e disponibilizados 

aos alunos por intermédio de um link que o direciona para o material.  

● Dica do professor: a dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema 

principal da unidade de aprendizagem. A dica do professor tem por objetivo 

apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, complementando os demais 

objetos de aprendizagem.  

● Exercícios de fixação: são questões objetivas que abordam os pontos principais 

do conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam, de forma objetiva, os 

conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade de aprendizagem. São 

disponibilizadas cinco questões em cada unidade de aprendizagem. Cada exercício 

é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a resposta correta é assinalada. 

Todas as opções de respostas possuem feedback, inclusive os distratores.  

● Na Prática: é a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar 

a teoria na prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na 

unidade de aprendizagem é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a 

metodologia favorece o desenvolvimento das competências profissionais pelo 

conhecimento das situações reais da vida profissional.  

● Saiba Mais: permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos 

abordados na unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, 

vídeos e outros materiais que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de 

aprofundamento dos conteúdos.  

● Material impresso: A plataforma possibilita a impressão de todo o material 

disponibilizado virtualmente, com configuração adequada, caso seja da 

necessidade particular do discente. 

4.15 MODALIDADES AVALIATIVAS 

Uma consequência positiva dos três momentos de aprendizagem (pré-aula, aula e 

pós-aula) é o desenvolvimento de uma cultura de que devemos avaliar os alunos não 

apenas por aquilo que acontece na sala de aula, mas por tudo aquilo que foi previsto e 

elaborado na preparação das aulas. Os alunos precisam aprender que poderão ser 

cobrados pela aprendizagem das atividades e dos conteúdos programados no interior de 

cada disciplina, mesmo que não dados em sala de aula. 
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A avaliação deve ser uma boa medida da eficácia da relação ensino-aprendizagem. 

Não se trata de “facilitar” ou “dificultar” um melhor resultado. Espera-se que a avaliação 

seja apenas uma medida adequada do resultado do processo ensino-aprendizagem, 

servindo assim para que professores e alunos possam aperfeiçoar esse processo. 

Portanto, a avaliação deve medir conteúdos e competências propostos e elaborados pelos 

docentes na preparação de suas aulas, não apenas o que foi trabalhado em sala de aula.  

A avaliação do ensino e da aprendizagem não começa nem termina na sala de 

aula: trata-se de um processo global, visando, periodicamente, à análise e à reflexão sobre 

o sucesso alcançado, em função dos objetivos previstos e, ainda, revê-los de acordo com 

os resultados apresentados, por meio do replanejamento do processo de ensino. 

Assim, em face da complexidade e da importância da avaliação educacional, no 

âmbito dos cursos e das práticas educativas desenvolvidas no Mais Campus, a instituição 

parte de diretrizes pedagógicas e operativas que devem subsidiar e balizar a avaliação da 

aprendizagem, em termos de processos, formas e critérios, no âmbito dos cursos de 

graduação da Instituição.  

 Especificamente, elencam-se algumas características básicas para a avaliação no 

âmbito do Mais Campus.  

 a) A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Portanto, ela não pode 

ser esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser constante, tendo como ponto 

de referência o planejamento de ensino elaborado pelo professor. A avaliação deve 

valorizar o caminho percorrido pelo aluno e o replanejamento da ação educativa, por meio 

do processo de “ação-reflexão-ação”. Dessa forma, o conhecimento dos critérios 

utilizados para a avaliação e a análise dos resultados são imprescindíveis, pois favorecem 

a consciência do aluno em formação sobre o seu processo de aprendizagem. Assim, é 

possível conhecer e reconhecer seus próprios métodos de pensar, utilizados para 

aprender, desenvolvendo capacidade de autorregular a própria aprendizagem, 

descobrindo e planejando estratégias para diferentes situações.  

 b) A avaliação é funcional, porque se realiza em função de objetivos e estes 

constituem o elemento norteador da avaliação. Consiste em verificar em que medida os 

alunos estão atingindo os objetivos previstos. A avaliação é parte integrante do processo 

de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os 

resultados alcançados considerando as competências a serem constituídas e identificar 

mudanças de percurso eventualmente necessárias. Os instrumentos de avaliação só 
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cumprem com sua finalidade se puderem diagnosticar o uso funcional e contextualizado 

dos conhecimentos.  

 c) A avaliação é orientadora, pois não visa a eliminar alunos, mas a orientar seu 

processo de aprendizagem, para que possam atingir os objetivos previstos, permitindo-

lhes conhecer seus erros e acertos, auxiliando-os na correção dos desvios do processo 

ensino-aprendizagem.  

 d) A avaliação é integral, pois analisa e julga todas as dimensões do 

comportamento, considerando o aluno como um todo. Desse modo, ela incide não apenas 

sobre os elementos cognitivos, mas também sobre os aspectos afetivo e social.  

 Cabe ressaltar que a avaliação por si só não existe, mas deve estar a serviço de 

uma atividade, no caso específico, ao melhoramento da ação educativa que o Mais 

Campus se propõe.  

 A avaliação tem por finalidade a percepção da relação da situação atual com a 

ideal, o possível afastamento dos objetivos propostos, das metas a alcançar, de maneira 

a permitir a constante e rápida correção de rumos com economia de esforço e de tempo. 

Sua função não é punitiva, como frequentemente parece ser entendida nos meios 

escolares, nem de mera constatação diletante, mas de verificar em que medida os 

objetivos inicialmente propostos estão sendo alcançados. 

 A avaliação educacional não pode, portanto, ser considerada à parte e dissociada 

dos princípios e linhas de ação acima indicados, bem como dos vários projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação. 

No entanto, por mais qualitativo que se queira o processo avaliativo, seu resultado 

final é expresso de forma quantitativa. Nesse sentido, o Estatuto da instituição 

regulamenta o processo de verificação do rendimento acadêmico, a questão da frequência 

às atividades formativas e, ainda, os sistemas de recuperação. 

No plano de ensino, dentro do campo Avaliação, devem constar, pelo menos, as 

modalidades de avaliação, com a previsão dos respectivos instrumentos a serem 

utilizados e valores. O sistema de avaliação previsto pelo professor, em seu plano de 

ensino, deve ter consistência suficiente para justificá-lo. 

O princípio geral de escolha dos instrumentos de avaliação consiste, basicamente, 

em fornecer um contexto e solicitar ao educando que realize a atividade descrita nas 

habilidades e competências previstas, segundo os níveis de domínio especificados para 

determinado estágio de desenvolvimento do educando. 
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Secundariamente, outros critérios irão influenciar a opção por um instrumento, 

como a quantidade de educandos a serem avaliados, bem como o grau desejado de 

objetividade. 

 4.15.1 Sistema de avaliação do processo de ensino aprendizagem 

A avaliação na modalidade EAD está pautada no Regimento Institucional. A 

característica do processo avaliativo é avaliação formativa. Significa tornar conscientes os 

saberes (conhecimento, habilidades, atitudes) conquistados tanto pelo professor como 

pelo aluno. Ou seja, a busca da solução para as dificuldades é acionada. Como? Por meio 

de novas leituras, novas discussões, novos exercícios, novo teste, encaminhamento para 

os cursos de “recuperação” que a Instituição pode oferecer ou outras situações. Isso quer 

dizer que o objetivo do processo avaliativo é a aprendizagem!  

A avaliação de desempenho acadêmico integra o processo de ensino e 

aprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento 

do aluno nas atividades curriculares correspondentes a cada disciplina. 

A verificação do rendimento escolar do aluno é feita por disciplina, de forma 

contínua e cumulativa, com apuração no final de cada período letivo, abrangendo os 

elementos de assiduidade e de eficiência nos estudos, cada um deles eliminatório por si 

mesmo. 

A avaliação de desempenho acadêmico integra o processo de ensino e 

aprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento 

do aluno nas atividades curriculares correspondentes a cada disciplina. 

A verificação do rendimento escolar do aluno é feita por disciplina, de forma 

contínua e cumulativa, com apuração no final de cada período letivo, abrangendo os 

elementos de assiduidade e de eficiência nos estudos, cada um deles eliminatório por si 

mesmo. 

Os resultados dos alunos são expressos em pontos acumulados de zero (0) a cem 

(100) e representam a soma dos acessos, da participação nas atividades, da entrega do 

desafio e da prova presencial, composta do seguinte modo: 

● vinte (20) pontos distribuídos pelo docente da disciplina, por meio da 

interação online do aluno, sendo a primeira no valor de vinte e cinco por 

cento (25%) se o aluno acessar o ambiente, a segunda no valor de cinquenta 

por cento (50%) se o aluno percorrer toda a trilha de conteúdo, e a terceira 

de vinte e cinco por cento (25%) pelas respostas das atividades. 
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● dez (10) pontos distribuídos pelo professor pela participação e engajamento 

do aluno nos fóruns. 

● dez (10) pontos pela entrega e correção do desafio. 

● sessenta (60) pontos atribuídos à Avaliação Presencial, considerando-se as 

ementas de todas as disciplinas trabalhadas durante o semestre. 

 

 

Figura 6: Demonstrativo da distribuição de notas 

 

 Considera-se aprovado na disciplina o aluno que obtenha o mínimo de setenta (70) 

pontos de aproveitamento. Os alunos que não alcancem os mínimos necessários são 

considerados reprovados na disciplina, devendo cursá-la em regime de dependência. 

4.15.2 Autoavaliação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

É acompanhado por ações criteriosas e periódicas do Núcleo Docente Estruturante. 

Essa experiência crítica e consensual embasa a implantação de novas atividades 

pedagógicas relevantes ao processo ensino-aprendizagem e possibilita a detecção de 

pontos de deficiência ou em discordância com os objetivos desse projeto. 

A avaliação é realizada de forma processual, promovida e concretizada no decorrer 

das decisões e ações curriculares. É caracterizada pelo acompanhamento continuado e 

permanente do processo curricular, identificando aspectos significativos, impulsionadores 

e restritivos que merecem aperfeiçoamento no processo pedagógico do curso e se refere 

aos âmbitos seguintes: 
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 4.15.2.1 Autoavaliação Institucional 

Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que mantém constante 

intercâmbio informativo com o Curso, possibilitando intervenções e reorientações; 

 4.15.2.2 Autoavaliação do Curso 

O processo de autoavaliação de cursos foi implantado pela CPA, que criou o 

modelo a partir do instrumento do MEC. São avaliados os indicadores relativos às três 

dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, e infraestrutura. 

Essa autoavaliação é feita trienalmente, no ano seguinte ao da realização da prova do 

ENADE.  

A avaliação e revisão do PPC do Curso é feita anualmente, da seguinte forma: uma 

revisão geral a cada três anos, no mesmo ano da autoavaliação do curso, e revisões e 

atualizações das estruturas variáveis (corpo docente, planos de ensino, bibliografias, etc) 

nos outros dois anos. 

Esse processo é de competência dos docentes e discentes, mediante encontros, 

reuniões, depoimentos e registros de alunos e professores; 

 4.15.2.3 Avaliação das Disciplinas 

           Considerando o processo avaliativo próprio de cada componente curricular, é a 

perspectiva normativa, atendimento às normas regimentais e estatutárias da UCPel e a 

legislação em vigor. 

 4.15.3 Avaliação do docente 

Propõe-se a avaliação docente através do aferimento do nível de participação em 

atividades do curso, programas de educação continuada, programas de qualificação e ao 

Programa de Acompanhamento ao Professor Iniciante da UCPel. Integra-se também ao 

Programa de Avaliação Interna, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação, conforme 

orientações do Ministério da Educação. 

Soma-se a essas ações, a modalidade de avaliação realizada pelos discentes, por 

meio do sistema informatizado da Universidade, contemplando a análise de aspectos do 

planejamento e manejo didático do professor na condução de sua(s) disciplina(s). Os 

resultados da avaliação ficam disponíveis para o docente, para seu diretor de 

centro/instituto, para os coordenadores dos cursos nos quais atua e para o Núcleo 

pedagógico da UCPel. A partir destes dados são direcionadas as ações do PADOC – 

Programa de Aperfeiçoamento Docente, no sentido de melhorar a qualidade do ensino. 
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Além disso, visando levantar dados diagnósticos quanto ao perfil docente da 

Universidade, em busca do aprimoramento permanente dos desempenhos particulares, 

os professores ingressantes são submetidos à avaliação encaminhada pela Comissão de 

Seleção e Formação Permanente. 

 4.15.4 Outras modalidades de avaliação 

A CPA realiza, desde a instituição do SINAES, a cada três anos (2005 – 2008 – 

2011 – 2014 e previsão para 2017), pesquisas de opinião junto aos diferentes segmentos 

da comunidade universitária, disponibilizando os resultados em seu site. 

São ouvidos alunos, docentes, técnicos administrativos, egressos e comunidade 

em geral, sobre os mais diversos aspectos da Instituição e dos Cursos. 

4.16 CONVÊNIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

O Curso de Tecnologia em Segurança pública estabeleceu um Protocolo de 

Cooperação Educacional com instituições voltadas às áreas de segurança pública para 

realização de práticas e visitas técnicas. São elas:  Comando Regional de Policiamento 

Ostensivo da Região Sul - CRPO/Sul - Pelotas 4º Batalhão de Polícia Militar - 4º BPM - 

Pelotas 3º Comando Regional de Bombeiros - 3º CRB - Rio Grande Corpo de Bombeiros 

- CB/Pel - Pelotas Secretária Municipal de Segurança Pública e Delegacia Regional 

Penitenciária de Pelotas. 

 Os espaços, que atendem às demandas do curso expressas no PPC, têm como 

objetivo subsidiar o contato dos alunos com as práticas de ensino e aprendizagem. Os 

laboratórios citados dão suporte para o desenvolvimento das disciplinas de Projeto 

Integrador. Nos laboratórios existem normas de funcionamento, utilização, segurança e 

serviços de apoio técnico, garantidas pelas instituições conveniadas. A cada semestre a 

qualidade do laboratório é verificada in loco pela coordenação do curso, sendo solicitadas 

todas as alterações e reservas de materiais cabíveis ao setor de laboratórios para que a 

qualidade do atendimento aos alunos, demandas existentes e futuras sejam mantidas, 

supridas e/ou melhoradas. 

5 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

A Coordenação de Curso, na UCPel, é exercida por um professor, de livre 
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nomeação pelo Reitor, dentre os docentes integrantes do quadro permanente da 

Universidade.3 

Compromissado com a qualidade, com a sustentabilidade e com a identidade do 

curso, do centro e da instituição, privilegia, como competência básica da função, “o 

planejamento, organização, supervisão e avaliação da execução de todas as atividades 

acadêmicas e administrativas do curso sob sua responsabilidade” 4.  

São atribuições específicas do Coordenador: 

a) conceber, aprimorar e gerir a proposta pedagógica do curso promovendo a 

construção coletiva e a consolidação de sua identidade e diferencial; 

b) incentivar a educação permanente do corpo docente e técnico-

administrativo; 

c) garantir a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

d) gerenciar os processos avaliativos internos; 

e) inserir-se nos processos avaliativos externos; 

f) identificar e dar encaminhamento às necessidades de apoio pedagógico aos 

professores; 

g) fomentar a sustentabilidade financeira do curso; 

h) gerir processos acadêmico-administrativos. 

No papel de responsável pela coordenação do Projeto Pedagógico do Curso e das 

atividades acadêmico-científicas dele decorrentes, o Coordenador desempenhará 

múltiplas funções, desde a recepção dos estudantes, no início de cada semestre letivo, 

até a diplomação, passando por etapas em que reúnem questões relativas ao ensino, 

pesquisa e a extensão. 

O professor Fábio Raniere, com Graduação em Gestão de Segurança e Pós-

graduações nas áreas de Segurança Pública e Cidadania, Análise Criminal e Gestão em 

Segurança de Combate a Incêndio e Pânico, exerce a coordenação de curso, com carga 

horária definida pela gestão superior da UCPel, para desempenhar as atividades inerentes 

à função. Seu regime de trabalho é de tempo integral; possui vinte anos de experiência 

de magistério, sete anos de gestão acadêmica e dezoito anos de experiência fora do 

magistério, destes, doze anos no segmento da Segurança Pública.  

                                                 
3
  ESTATUTO – UCPel, 2016, Art. 39, § 1º. 

4
  ESTATUTO – UCPel, 2016, Art. 40.  
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5.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Comércio Exterior da UCPel, 

no âmbito do Projeto Mais Campus, é o órgão responsável pela concepção, 

implementação, acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso, sempre 

atento às necessidades do curso, realizando as discussões pedagógicas pertinentes, com 

vistas a aprimorá-lo sempre na busca da excelência e na melhor formação do estudante.  

Tem como objetivo a discussão e deliberação de questões inerentes ao 

desenvolvimento e qualificação do curso, visando contribuir para a consolidação do perfil 

profissional pretendido do egresso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre 

as diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão presentes no currículo, além de 

garantir o cumprimento das orientações trazidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

bem como das ações acadêmico-administrativas para a melhoria do desempenho dos 

alunos em avaliações da aprendizagem, tanto no âmbito interno como externo, discutindo 

e propondo alternativas para o alcance de resultados qualitativamente mais relevantes, 

em atenção às demandas oriundas do mundo do trabalho.  

São realizadas reuniões mensais e extraordinariamente quando necessárias, 

buscando manter permanentemente a discussão e análise do PPC do Curso com vistas 

ao aprimoramento das estratégias de ensino, pesquisa e de extensão. O NDE do Curso 

de Comércio Exterior, atualmente, é composto por 5 docentes do curso, incluindo a 

coordenação do Curso. Através do Ato de Constituição, a composição do Núcleo Docente 

Estruturante foi alterada e hoje conta com os seguintes professores: 

O NDE está em constante diálogo com os demais membros docentes do curso, 

ouvindo-os em seus anseios, críticas e sugestões. 

 

Núcleo Docente Estruturante 

Professor Titulação Regime de trabalho 

Fábio Raniere da Silva Mendes Mestre Integral 

Rosane Pinheiro Kruger Feijó Mestre Integral 

            Marina Portella Ghiggi 
Mestre Parcial 

Rafael Dame Andretti Mestre Parcial 

Samanta Maagh Mestre Parcial 
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5.3 COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública é composto 

por todos os seus docentes, conforme determina o Estatuto da UCPel.  

Realiza reuniões periódicas, registradas em Ata própria. 

5.4 PERFIL DOS DOCENTES E TUTORES 

Os docentes do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública possuem 

perfil conforme quadros em anexo. 

5.5. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

A equipe multidisciplinar prevista no Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Segurança Pública, vinculado ao Projeto Mais Campus, é constituída por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que estão vinculados ao Núcleo de 

Educação a Distância - NEaD da UCPel, e possui experiência no desenvolvimento das 

atividades relacionadas à concepção de tecnologias, ao desenvolvimento, à oferta, à 

execução, à avaliação na modalidade de EaD e às metodologias e recursos educacionais. 

Os papéis e as atribuições desempenhados pela equipe são os seguintes:  

● Coordenador de EaD 

○ coordenar o planejamento, a implantação e avaliação dos Serviços 

Educacionais; 

○ liderar a elaboração de “Modelos de Negócio” relacionados aos Serviços 

Educacionais; 

○ liderar a elaboração e apoiar a gestão de Planos de Projetos relacionados 

aos Serviços Educacionais; 

○ participar do desenvolvimento de Projetos Pedagógicos para os Serviços 

Educacionais; 

○ supervisionar a organização da estrutura necessária para a realização dos 

encontros presenciais juntamente com coordenadores de Serviços 

Educacionais e coordenadores de Polo de Apoio Presencial; 
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○ elaborar e supervisionar a execução dos calendários de atividades para os 

Serviços Educacionais em conjunto com os coordenadores de Serviços 

Educacionais e de Polo de Apoio Presencial; 

○ definir políticas e normas para o desenvolvimento do MDM; 

○ participar da concepção, do desenvolvimento, da oferta e da execução de 

cursos de capacitação para produção de MDM; 

○ participar da concepção, do desenvolvimento, da oferta e da execução de 

cursos para a capacitação de tutores; 

○ supervisionar a gestão dos Recursos e Serviços Telemáticos utilizados pelos 

Serviços Educacionais; 

○ realizar reuniões internas de planejamento e de avaliação periodicamente; 

○ realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e de 

capacitação da Equipe de EaD; 

○ manter atualizados os referenciais e garantir o cumprimento do Modelo de 

EaD da UCPel. 

● Secretaria do Núcleo de Educação a Distância 

○ participar das atividades de capacitação; 

○ atender os alunos presencialmente ou por mediação tecnológica; 

○ colaborar com a elaboração de Modelos de Negócios, Planos de Projeto e 

Planos de Ação; 

○ auxiliar no gerenciamento de contratos; 

○ redigir, receber e arquivar ofícios, memorandos e circulares; 

○ agendar gravações, provas presenciais e atividades síncronas; 

○ gerenciar cadastros de usuários para acesso aos Recursos e Serviços 

Telemáticos; 

○ encaminhar informações e orientações do NEaD para agentes internos e 

externos. 

●  Gerente de produção (1 funcionário) 
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○ Responsável por todo gerenciamento da equipe que desenvolve os 

conteúdos, controle de prazos, controle de qualidade, prospecção de 

professores, entre outros. 

● Analista de projetos - (3 funcionários) 

○ Responsável por fazer a análise de projetos, análise de riscos das entregas 

evidenciando as disciplinas que estão mais propensas a atrasos. Também 

articula todo processo produtivo juntamente com equipe de produção. 

● Analista de prospecção – (3 funcionários) 

○ Responsável por prospectar equipe de professores que desenvolve os 

conteúdos. 

● Designer Instrucional – (30 funcionários) 

○ Responsável por fazer todo processamento pedagógico e análise da 

metodologia. 

● Designer Gráfico/ Webdesigner – (45 funcionários) 

○ Responsável pela criação de peças gráficas dos objetos educacionais, 

programação e diagramação dos conteúdos. 

● Controle de Qualidade – (6 funcionários) 

○ Responsável por fazer o controle de qualidade de todos os conteúdos 

realizados. 

● Coordenadores de área – (4 funcionários) 

○ Responsável por analisar tecnicamente a qualidade dos conteúdos 

produzidos. 

● Revisores técnicos – (28 funcionários) 

○ Responsável por revisar todos conteúdos desenvolvidos pelos professores 

e sugerir alterações quando necessário. 

● Revisor gramatical – (25 funcionários) 

○ Responsável por revisar gramaticalmente todos objetos educacionais 

produzidos. 

● Editores – (5 funcionários) 
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○ Responsável por todo acompanhamento e produção do material impresso, 

quando necessário. 

● Editorador – (10 funcionários) 

○ Responsável por fazer a editoração de todos conteúdos impressos 

● Revisor Bibliográfico – (10 funcionários) 

○ Responsável por revisar a bibliografia de todos os conteúdos produzidos. 

● Professores Conteudistas – (150 funcionários) 

○ Responsável pela produção do conteúdo 

 

 

6 INFRAESTRUTURA  

6.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

Os professores do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública estão 

vinculados ao Projeto Mais Campus, com regime de tempo integral possuem espaços de 

trabalho que possibilitam o planejamento e o desenvolvimento de suas ações acadêmicas. 

Estes espaços estão localizados nos prédios B e C da universidade, junto aos programas 

de Pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos e do PPG em Engenharia 

Eletrônica e Computação. As salas que acolhem os docentes com tempo integral possuem 

recursos de tecnologia da informação e comunicação adequados, contando com uma 

estrutura que possui computadores conectados à internet, com rede wireless, mesas e 

armários. Nesse espaço o professor guarda o seu material de trabalho e equipamentos 

pessoais de forma segura, além de desenvolver com privacidade suas atividades 

acadêmicas e realizar o atendimento a alunos e orientandos, quando for o caso. 

6.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO 

A Universidade disponibiliza para as atividades acadêmico-administrativas dos 

coordenadores de curso, um espaço de trabalho coletivo. Esse ambiente tem 87,19 m2, e 

seu mobiliário é composto por mesas e cadeiras estofadas, em layout de ilhas, com 

quatorze estações de trabalho que possuem computadores conectados à internet, com 

acesso a rede wireless, impressoras e ar condicionado.  
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Além disso, a infraestrutura tecnológica permite ao coordenador do curso, se 

necessário e desejado, o uso de notebook, tablet e/ou smartphone, conectados à rede 

wireless para o desenvolvimento de suas atividades. Conta ainda, com uma sala, com 

capacidade para oito pessoas climatizada, com mesa, cadeiras estofadas e rede wireless, 

que permite o atendimento individualizado ou de grupos de discentes ou docentes, 

garantindo se necessário, a privacidade. 

Os coordenadores dispõem também, de suporte da Central de Apoio Acadêmico, 

para o exercício de suas atividades. O ambiente tem 6,23 m2, e mobiliário composto de 

duas mesas e duas cadeiras estofadas, ventilação natural, e os recursos de informática 

disponíveis são dois computadores e uma impressora. 

6.3 ESPAÇO DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

SDRA - A seção de Documentação e Registros Acadêmicos é o setor responsável 

pela emissão de todos os documento oficiais da universidade. Também é o responsável 

pelos registros e cadastros de todos os alunos, além da expedição de diplomas e 

certificados. Responsabiliza-se também pela operacionalização das matrículas. As 

demandas recebidas são encaminhadas através da Central de Atendimento. 

Central de Atendimento - É o setor responsável por todo o atendimento acadêmico 

e financeiro dos alunos e da comunidade em geral. É o setor de protocolo e retirada de 

documentos, tanto de graduação, pós-graduação e extensão. É a porta de entrada para 

os serviços da universidade e em períodos de ingresso é o local da central do vestibular.  

Central de Apoio Acadêmico - É o local de atendimento das coordenações de curso 

e direção de centros e instituto. Atende aos alunos que buscam orientação e atendimento 

de seus coordenadores.  

6.4 SALA COLETIVA DE PROFESSORES 

Os docentes do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública desenvolvem 

suas ações de planejamento e organização acadêmica das atividades de ensino-

aprendizagem em sala coletiva de professores, localizada no prédio C da instituição, com 

uma área de 112,37m². No espaço os professores têm acesso aos recursos de tecnologia 

da informação e comunicação através de uma infraestrutura composta de computadores, 

impressoras, mesas de reuniões, sofás, poltronas, escaninhos individuais, para guarda de 

equipamentos e materiais, acesso à internet por rede wireless e sanitários (masculino e 

feminino). O docente pode utilizar a sala dos professores para um período de descanso, 
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de lazer e ainda trocar experiências e dialogar com os colegas de trabalho. A sala possui 

funcionário qualificado para atender às demandas e necessidades dos docentes do curso.  

6.5 SALAS DE AULA E AUDITÓRIOS 

A Universidade disponibiliza de um total de 127 salas de aula e 9 auditórios, esses 

espaços somam uma área de 7.282,69 m2 e estão distribuídos no Campus I, Campus da 

Saúde Dr. Franklin Olivé Leite, Campus Santa Margarida, Prédio da Morfologia e Centro 

Acadêmico I e II do Hospital Universitário São Francisco de Paula. 

Os ambientes utilizados para as atividades de ensino-aprendizagem do Curso 

Superior de Tecnologia em Segurança Pública, no âmbito do Projeto Mais Campus, são 

bem dimensionados e arejados, apresentando condições de conforto e permitindo a 

acessibilidade (elevador, rampas, banheiros adaptados, cadeiras para obesos entre 

outros) aos acadêmicos com necessidades especiais, atendendo, ao mesmo tempo, as 

normas de segurança.  Em sua maioria, as salas são climatizadas, com acesso à rede 

wireless e possuem os recursos multimídias necessários ao desempenho das atividades 

pedagógicas e didáticas dos professores. 

As salas de aula do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública estão 

alocadas no Campus I, nos prédios B e C, e distribuídas da seguinte forma: 

B208 – capacidade para 28 alunos, B402 – capacidade para 42 alunos, B406 – 

capacidade para 62 alunos, C210 – capacidade de 32 alunos, C212 – capacidade para 30 

alunos, C214 – capacidade para 30 alunos, C224 – capacidade para 24 alunos, C228 – 

capacidade para 40 alunos, C233 – capacidade para 80 alunos, C315 – capacidade para 

32 alunos, C327 – capacidade para 60 alunos, C339 – capacidade para 42 alunos e C407 

– capacidade para 80 alunos. 

A Universidade possui uma equipe de monitores de andar vinculados a Prefeitura 

do Campus que organizam as salas de aula, observando as necessidades mencionadas 

por professores e alunos, além de auxiliarem na alocação de equipamentos necessários 

para as atividades de ensino-aprendizagem planejadas pelos docentes. As salas recebem 

manutenção preventiva frequentemente e permitem uma flexibilidade de movimentação 

do mobiliário para que o docente possa desenvolver variados métodos de trabalho que 

auxiliam na formação do egresso. Algumas salas como por exemplo a sala 407C permite 

a prática de metodologias ativas como a realização de Team Based Learning (TBL) e 

outras possibilidades metodológicas importantes no processo educativo. 
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Os auditórios da UCPel estão descritos na tabela a seguir. 

Prédio Sala 
Capacidad

e 

Área 

(m2) 

Campus I Auditório D.Antônio Zattera 340 300,62 

Campus Santa Margarida K100 80 110,03 

Hospital Universitário N104 90 87,30 

Hospital Universitário N106 90 90,32 

Campus da Saúde S04-101 100 95,45 

Campus da Saúde S04-201 100 95,45 

Campus da Saúde S04-205 100 105,47 

Morfologia Y06-101 30 37,00 

Morfologia Y06-104 100 77,56 

 

6.6 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Os estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública possuem 

acesso a equipamentos de informática através da utilização dos laboratórios de 

informática. O uso ocorre mediante agendamento para garantir a disponibilidade e as 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento das atividades de ensino aprendizagem. 

Os Laboratórios de Informática estão disponíveis no Campus I, - Prédio C. O 

espaço possui uma área total de 530,12 m2, com 11 laboratórios, totalizando 202 

computadores e 22 chromebook que ficam à disposição dos alunos. 

Nestes laboratórios, os equipamentos têm acesso à Internet (cabeada e wi-fi) e são 

utilizados para atividades da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. O 

mobiliário é composto por bancadas e cadeiras estofadas e os ambientes são 

climatizados. Com o intuito de garantir a possibilidade de práticas diferenciadas, há uma 

heterogeneidade no software e no hardware, sendo resguardada desta maneira a 

possibilidade de atendimento qualificado de diferentes perfis de usuários. 

A UCPel possui ainda convênio com a empresa Microsoft, através do programa 

(MMDNAA) Microsoft® Developers Network Academic Alliance) que é um programa que 
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possibilita aos docentes e aos alunos dos cursos o acesso às tecnologias Microsoft® 

associadas ao desenvolvimento (e.x., sistemas operacionais, SDK, DDK, servidores, 

algumas aplicações e documentação eletrônica). 

Nos laboratórios são realizadas avaliações periódicas para manutenção e 

adequação. Nesse contexto, os laboratórios de informática atendem às necessidades 

institucionais e do curso de Tecnologia em Segurança Pública. 

A tabela a seguir mostra a distribuição desses espaços. 

Prédio Laboratório Sala 
Área (em 

m2) 
Total de 

equipamentos 

C 1 C433G 50,83 20 

C 2 C433H 63,74 25 

C 3 C433I 72,24 28 

C 4 C433J 31,38 4 

C 5 C433K 34,47 15 

C 6 C433L 33,74 14 

C 7 C433E 48,58 18 

C 8 C433D 49,53 18 

C 9 C433C 49,42 20 

C 10 C433B 49,53 22 

C 11 C433A 46,66 24 

    Total 208 

6.7 BIBLIOTECA 

Os serviços de biblioteca estão organizados em uma Biblioteca Central, localizada 

no Campus I da Universidade e mais duas unidades setoriais.  

O acervo da biblioteca compõe-se de aproximadamente cento e vinte mil volumes, 

de setenta mil títulos. 

Desde 2009, a IES tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, com 

possibilidade de acesso a mais de três mil títulos. 

Apresenta também a plataforma digital denominada Biblioteca A, que oferece 

acesso a livros técnicos, científicos e profissionais de qualidade. O acesso é feito via 

internet com mais de oito mil títulos das principais editoras acadêmicas do país. 

Disponibiliza também de forma digital as dissertações e teses defendidas na 

Universidade, via Portal BDTD/IBICT – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnológica. 
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Para a comunidade acadêmica do Curso de Medicina, é disponibilizada a base de 

dados Up to date, com um acervo de aproximadamente 10.500 tópicos médicos. 

Os alunos têm à sua disposição acesso à rede sem fio (wi-fi), renovação on line, 

reserva de livros locados, confecção de fichas catalográficas e guia de orientação para 

elaboração dos trabalhos acadêmicos. 

Constituída para cumprir os objetivos e metas do PDI, as políticas de aquisição, 

expansão e atualização do acervo, elaboradas para atendimento às demandas 

pedagógicas dos Cursos e atendendo aos padrões de qualidade do MEC, abrangem os 

seguintes critérios: orçamento anual previsto para investimento; aquisição da bibliografia 

básica e complementar correspondente a cada disciplina dos diferentes cursos; 

composição de acervo para atender a novos cursos e vagas; atualização e expansão do 

acervo.  

O quadro de pessoal é composto de uma bibliotecária e sete auxiliares de 

biblioteca. 

A Biblioteca Central tem 832,86 m2, com bancadas para estudo individualizado de 

até 170 usuários, e seis salas de estudo em grupo. O ambiente é climatizado, com conforto 

acústico e acessibilidade, e disponibiliza três computadores para pesquisa do acervo, 

quatro para atendimento ao aluno e dois para uso administrativo. Funciona de segundas 

a sextas-feiras, das 8h às 22h, e aos sábados das 8h às 12h.  

A Biblioteca do HU (Hospital Universitário São Francisco de Paula) tem 99,12 m2, 

com bancadas para estudo individualizado de até 10 usuários, e três espaços de estudo 

em grupo. O ambiente é climatizado, com conforto acústico e acessibilidade, e 

disponibiliza cinco computadores para pesquisa do acervo e acesso à Internet e um para 

atendimento ao aluno. Funciona de segundas a sextas-feiras, das 7h30 às 19h. 

A Biblioteca do Campus da Saúde tem 114,41 m2, com bancadas para estudo 

individualizado de até 10 usuários, e três espaços de estudo em grupo. O ambiente é 

climatizado, com conforto acústico e acessibilidade, e disponibiliza oito computadores 

para pesquisa do acervo e acesso à Internet e um para atendimento ao aluno. Funciona 

de segundas a sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

O acesso ao acervo virtual também é disponibilizado nos Laboratórios de 

Informática Institucionais. 
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6.7.1 Bibliografia básica 

A bibliografia básica adotada no Curso Superior de Tecnologia em Segurança 

Pública está disponível na biblioteca, espaço que atende ao curso, possuindo áreas 

destinadas ao acervo, balcão de atendimento aos usuários e salas para estudos 

individuais e em grupo.  

O acervo da biblioteca é adequado às unidades curriculares do curso e sua 

catalogação é totalmente informatizada, com acesso local ou pelo portal da UCPel. A 

quantidade de livros da bibliografia básica adotada pelo curso atende adequadamente à 

demanda de alunos.  

A política de aquisição de livros para o acervo é operacionalizada de forma 

automática. Quando o professor publica o plano de ensino da disciplina no sistema 

acadêmico, a coordenadora do curso o recebe e encaminha para a biblioteca. 

Com base nas informações de bibliografia básica e complementar que constam 

neste plano é estimada a quantidade de livros demandada, procurando-se interseções 

com outras disciplinas e cursos, realizando-se, de imediato, as aquisições. A bibliografia 

adotada pelas componentes curriculares é permanentemente atualizada por meio da 

revisão e publicação semestral dos planos de ensino, que são validados pelo NDE do 

Curso.  

A Universidade conta também com a Biblioteca A, onde estão disponíveis títulos 

on-line de diferentes áreas, incluindo Gestão em Segurança. As publicações estão 

disponíveis em texto integral aos alunos e professores, e poderão ser acessados de 

qualquer equipamento com acesso a internet. 

No âmbito da universidade, os alunos contam com laboratórios de informática onde 

podem ter esse acesso.  

A Universidade possui ainda acesso virtual a periódicos especializados na área de 

Gestão; tais acessos podem ser efetivados via Portal CAPES ou livre acesso web.  

6.7.2 Bibliografia complementar 

A bibliografia complementar adotada no curso de Tecnologia em Segurança 

Pública está disponível na biblioteca, espaço que atende ao curso, possuindo áreas 

destinadas ao acervo, balcão de atendimento aos usuários e salas para estudos 

individuais e em grupo.  
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O acervo da biblioteca é adequado às unidades curriculares do curso e sua 

catalogação é totalmente informatizada, com acesso local ou pelo portal da UCPel. A 

quantidade de livros da bibliografia complementar adotada pelo curso atende 

adequadamente à demanda de alunos.  

A política de aquisição de livros para o acervo é operacionalizada de forma 

automática. Quando o professor publica o plano de ensino da disciplina no sistema 

acadêmico, a coordenadora do curso o recebe e encaminha para a biblioteca.  

Com base nas informações de bibliografia básica e complementar que constam 

neste plano é estimada a quantidade de livros demandada, procurando-se interseções 

com outras disciplinas e cursos, realizando-se, de imediato, as aquisições.  

A bibliografia adotada pelas componentes curriculares é permanentemente 

atualizada por meio da revisão e publicação semestral dos planos de ensino, que são 

validados pelo NDE do Curso.  

A Universidade conta também com a Biblioteca A, onde estão disponíveis títulos 

on-line de diferentes áreas, incluindo Segurança Pública. As publicações estão 

disponíveis em texto integral aos alunos e professores, e poderão ser acessados de 

qualquer equipamento com acesso a internet.  

No âmbito da universidade, os alunos contam com laboratórios de informática onde 

podem ter esse acesso.  

A Universidade possui ainda acesso virtual a periódicos especializados na área 

Contábil; tais acessos podem ser efetivados via Portal CAPES ou livre acesso web. 

6.7.3 Periódicos especializados 

A biblioteca da instituição disponibiliza vários títulos de periódicos especializados, 

em quantidade adequada ao número de alunos e volumes impressos de revistas 

científicas indexadas e/ou não, mantendo assinatura dos principais títulos. A UCPel 

participa do Programa de Comutação Bibliográfica do IBICT e BIREME, tendo acesso as 

Bases de Dados: 

● Ciências da Saúde em Geral LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, Scielo;  

● Áreas especializadas ADOLEC, BBO, DESASTRES, HISA, HOMEOINDEX;  

● LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA; 

● Organismos Internacionais PAHO, WHOLIS; 
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● Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) – IBICT; 

● UP TO DATE. 

● Cadernos de Segurança Pública 

● Jus Navigandi 

● Periódicos de Direito Internacional 

● Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

● RAC – Revista de Administração Contemporânea 

● RAE – Revista de Administração de Empresas 

● RAI – Revista de Administração e Inovação 

● RAUSP – Revista de Administração USP 

● RBA – Revista Brasileira de Administração 

● RBAAD – Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância 

● RENOTE. Revista Novas Tecnologias na Educação. CINTED - UFRGS 

● REVER - Revista de Estudos da Religião  

● Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública 

● Revista Brasileira de Inteligência 

● Revista Brasileira de Segurança Pública 

● Revista de Direito da Segurança Pública 

● Revista Eletrônica de Administração da UFRGS 

● Revista Eletrônica de Enfermagem UFG 

● Revista Gestão de Riscos 

● Revista SESVESP 
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6.8 SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO 

Os materiais didáticos das disciplinas são planejados e escritos levando em 

consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, aprofundamento e 

coerência teórica e indicada no Plano de Ensino da Disciplina. 

A produção e elaboração dos materiais instrucionais são feitas por uma equipe de 

profissionais qualificada. Para isso, a UCPel celebrou com a Sagah Educação S.A., 

Contrato de Prestação de Serviço, que prevê a produção deste material didático de acordo 

com os objetivos e perfil dos cursos.  

O material é analisado e revisado pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da 

UCPel, são eles: 

a) Guia do Estudante: é o documento que o aluno recebe assim que ingressa 

na UCPel. Nele constam todas as informações necessárias para que ele se 

familiarize com a modalidade a distância e com as políticas institucionais.  

b) Unidades de Aprendizagem: correspondem a “caminhos” virtuais de 

aprendizagem, capazes de promover o desenvolvimento de competências 

no que concerne ao conhecimento, à habilidade, à atitude, à interação e à 

autonomia. Disponíveis no AVA, apresentam os materiais instrucionais de 

maneira virtual e interativa.  

A plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado virtualmente, 

com configuração adequada, caso seja da necessidade particular do discente.  

A distribuição do material didático é realizada pela UCPel, sob gerenciamento da 

NEaD, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

6.9 LABORATÓRIOS 

 6.9.1 Laboratórios Didáticos de formação básica 

           Os docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 

vinculado ao Projeto Mais Campus, dispõem atualmente do seguinte laboratório didático 

de formação básica, para realizar as suas atividades práticas: 

          Laboratório de Informática 03: localizado no Prédio C, do Campus I, este laboratório 

possui 72,24 m2, tem capacidade para 28 alunos e está equipado com computadores, 

softwares, estabilizadores, rede cabeada e wireless e é climatizado. O espaço, que atende 
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as demandas do curso expressas no PPC, tem como objetivo subsidiar o contato dos 

alunos com as práticas da profissão, inserindo o mundo do trabalho dentro da academia 

por meio de exercícios, pesquisas e dinâmicas de grupo ou individuais que utilizam 

softwares como word, excel, powerpoint (ou similares) e internet.  

          Além das disciplinas, o laboratório de informática pode ser utilizado pelos alunos, 

em horários extraclasse, para pesquisa e atividades complementares de ensino-

aprendizagem. 

           No presente laboratório existem normas de funcionamento, utilização, segurança e 

serviços de apoio técnico. Além disso, são realizadas manutenções periódicas e há a 

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às 

atividades a serem desenvolvidas. A cada semestre a qualidade do laboratório é verificada 

in loco pela coordenação do curso, sendo solicitadas todas as alterações e reservas de 

materiais cabíveis ao setor de laboratórios para que a qualidade do atendimento aos 

alunos, demandas existentes e futuras sejam mantidas, supridas e/ou melhoradas. 

 6.9.2 Laboratórios Didáticos de formação específica 

 Os docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 

dispõem atualmente do seguinte laboratório didático de formação específica, para realizar 

as suas atividades práticas: 

 Laboratório de Informática 11: localizado no Prédio C, do Campus I. Este 

laboratório possui 46,66 m2, tem capacidade para 24 alunos e está equipado com 

computadores, software contábil específico para o curso, estabilizadores, rede cabeada e 

wireless e é climatizado. O espaço, que atende as demandas do curso expressas no PPC, 

tem como objetivo subsidiar o contato dos alunos com as práticas da profissão, inserindo 

por meio de simulações via software contábil o mundo do trabalho dentro da academia.  

 No presente laboratório existem normas de funcionamento, utilização, segurança e 

serviços de apoio técnico. Além disso, são realizadas manutenções periódicas e há a 

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às 

atividades a serem desenvolvidas. A cada semestre a qualidade do laboratório é verificada 

in loco pela coordenação do curso, sendo solicitadas todas as alterações e reservas de 

materiais cabíveis ao setor de laboratórios para que a qualidade do atendimento aos 

alunos, demandas existentes e futuras sejam mantidas, supridas e/ou melhoradas.  

Também se destaca que os laboratórios didáticos especializados, na perspectiva 

do Projeto Pedagógico do Curso, conforme planos de encontros presenciais e atividades 
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dos Projetos Integradores, compreendem ambientes acadêmicos da UCPel, de 

instituições de segurança pública e de centros de formação em segurança privada. Tais 

ambientes são utilizados no desenvolvimento de atividades experimentais, observações e 

vivências. 

Outro ambiente acadêmico da UCPel utilizado pelos docentes e discentes do curso 

de Tecnologia em Segurança Pública é o Laboratório de Simulação Realística (SIMLAB), 

localizado no Campus da Saúde, espaço onde os alunos desenvolvem práticas de 

Primeiros Socorros.  

Os ambientes das instituições de segurança pública utilizados nas atividades dos 

Projetos Integradores, conforme o Protocolo de Cooperação Educacional, são: 

 Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Sul - CRPO/Sul – 

Pelotas 

 4º Batalhão de Polícia Militar - 4º BPM – Pelotas 

 3º Comando Regional de Bombeiros - 3º CRB - Rio Grande 

 Corpo de Bombeiros - CB/Pel – Pelotas 

 Secretária Municipal de Segurança Pública 

 Delegacia Regional Penitenciária de Pelotas 

    Os espaços, que atendem às demandas do curso expressas no PPC, têm 

como objetivo subsidiar o contato dos alunos com as práticas de ensino e 

aprendizagem.  Os laboratórios citados dão suporte para o desenvolvimento das 

disciplinas de Projeto Integrador. 

 6.10 ESTRUTURAS DE APOIO 

 6.10.1 Diretório Acadêmico  

Segundo o Artigo 157 do Regimento Geral da Universidade é função dos Diretórios 

acadêmicos colaborar, em sua esfera de ação, com os Diretores de Centros e Institutos e 

com as demais autoridades universitárias, para a eficiência e melhoria da qualidade do 

processo de ensino-aprendizado e boa ordem da vida universitária. 

 6.10.2 Núcleo Pedagógico da Pró-Reitoria Acadêmica 

O Núcleo Pedagógico realiza o trabalho pedagógico da UCPel nas suas dimensões 

de planejamento, execução e avaliação dos processos acadêmicos. Entre essas 

dimensões, o Programa de Aperfeiçoamento Docente da UCPel (PADoc), atende às 
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políticas acadêmicas da instituição, destacadas, enquanto fundamentos educacionais, no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e traduzidas na forma de metas institucionais no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Vincula-se ao compromisso institucional com a autoavaliação e o aprimoramento 

acadêmico contínuo, orientada conceitual e operacionalmente pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), e tem como função primeira a dinamização, 

no âmbito acadêmico-pedagógico, do processo de consolidação de excelência 

universitária idealizado institucionalmente. 

 6.10.3 Setor de Multimeios 

O Curso possui recursos audiovisuais necessários para a eficácia do processo de 

ensino e de aprendizagem, disponibilizados aos professores, tais como: equipamentos 

multimídia, aparelhos de DVD, TVs, retroprojetores, caixas de som, telas de projeção, 

notebooks, entre outros. 

 6.10.4 Espaços de Convivência e Praça de Alimentação  

No Campus I, a Universidade disponibiliza espaços de convivência e praça de 

alimentação para toda comunidade acadêmica, em uma área com mais de 1.000,00 m2. 

Onde 700,37 m2, com espaços de convivência para os alunos, Xerox e livraria. Estes 

espaços têm mobiliário composto por sete mesas redondas, doze cadeiras, cinco 

poltronas, seis puffs, vinte bancos de madeira, duas bancadas, tomadas para carregar 

aparelhos eletrônicos e rede wireless.  

A praça de alimentação conta com um restaurante e dois bares, em uma área de 

308,39 m2 e capacidade para 120 pessoas, com mobiliário composto por mesas redondas 

e cadeiras. O ambiente é climatizado por dois condicionadores de ar, e os recursos de 

informação são disponibilizados, através de duas televisões de LCD. 

No Campus da Saúde, há espaços de convivência e alimentação para a 

comunidade acadêmica, em uma área com 62,40 m2 e capacidade para 40 pessoas. O 

mobiliário é composto por mesas e cadeiras. O ambiente é climatizado por um 

condicionador de ar, e os recursos de informação são disponibilizados, através de uma 

televisão de LCD. 

O Hospital Universitário São Francisco de Paula disponibiliza aos cursos da área 

da saúde espaços de convivência e alimentação, em uma área com 106,95 m2 e 

capacidade para 100 pessoas. O mobiliário é composto por mesas e cadeiras. O ambiente 
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é climatizado por um condicionador de ar, e os recursos de informação são 

disponibilizados, através de uma televisão de LCD. 

6.10.5 Outras Estruturas de Apoio 

● Núcleo Pedagógico  

● Núcleo de Planejamento e Gestão da Qualidade na Assistência, Ensino e Pesquisa 

(HUSFP) 

● EDR 

 

7. REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR 

 

 DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA 
 REGULAMENTO DOS PROJETOS INTEGRADORES 

 
  
  

Capítulo I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º Este Regulamento destina-se a disciplinar e orientar o processo de planejamento, desenvolvimento 
e avaliação dos Projetos Integradores do Curso de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade 
Católica de Pelotas. 
  
 

Capítulo II 
DA FUNDAMENTAÇÃO 

Art. 2º A organização curricular do Curso de Tecnologia em Segurança Pública está fundamentada nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais propostas pelo Ministério da Educação, no Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia, e na Matriz Nacional proposta pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça, documentos orientadores para o Projeto Pedagógico do Curso. 

  
Art. 3º Entende-se por Projetos Integradores o desenvolvimento de atividades relacionadas com pesquisa, 
produção de textos acadêmicos, projetos de atividades teórico-práticas e outros de natureza similar, nos 
quais sejam aplicados os conhecimentos ministrados nas disciplinas que compõem o currículo do curso. 

Parágrafo único. Os Projetos Integradores constituem-se em uma atividade acadêmica de sistematização 
do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvido sob o controle, a 
orientação e a avaliação dos professores do curso, integrando as atividades de ensino-aprendizagem e seus 
conteúdos. 
 

Capítulo III 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Art. 4º O Curso compreende o currículo em uma perspectiva que privilegia a relação entre teoria e prática e 
o uso de tecnologias atualizadas. 
  
Art. 5º A matriz curricular do Curso de Tecnologia em Segurança Pública compreende quatro semestres, 
totalizando 1.680 horas. 
  



 

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Católica de Pelotas   

 77/___ 

Art. 6º Os Projetos Integradores, previstos na matriz curricular como Projeto Integrador I, Projeto Integrador 
II, Projeto Integrador III e Projeto Integrador IV, serão realizados do 1º ao 4º semestre, contemplando uma 
carga horária total de 320 horas. 
  

  
Capítulo IV 

DOS OBJETIVOS  

Art. 7º Os Projetos Integradores têm como objetivo geral promover atividades interdisciplinares, integrando 
as disciplinas de cada semestre com a prática organizacional, acadêmica, operacional 
 e científica, promovendo a capacidade pessoal de articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, 
atitudes, habilidades e valores necessários para o desempenho das atividades requeridas para o exercício 
profissional. 

  
Art.  8º São objetivos específicos dos Projetos Integradores: 

I - desenvolver nos estudantes a capacidade de aplicação das teorias e conceitos estudados durante 
o curso de forma integrada, proporcionando-lhes a oportunidade de confrontar os referenciais 
estudados com as práticas profissionais existentes, para consolidação de experiência e desempenho 
profissionais; 
II - capacitar o estudante à elaboração e exposição de seus trabalhos por meio de metodologias 
adequadas; 
III - promover condições para que o aluno reflita criticamente sobre as informações e experiências 
recebidas e vivenciadas, observando os procedimentos metodológicos adequados;  
IV - desenvolver a capacidade de planejamento para identificar, analisar e programar abordagens e 
soluções para problemas da área de conhecimento do curso; 
V - despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas; 
VI - estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do conhecimento de forma 
coletiva, estimulando a interdisciplinaridade e a inovação; 
VII - promover o desenvolvimento da sociedade, tendo em vista a busca de soluções para problemas 
reais; 
VIII - propiciar ao aluno orientação que o direcione para uma reflexão crítica e contextualizada da 
dinâmica da Segurança Pública e Privada em relação ao tema desenvolvido; 
IX - propor soluções aos problemas, diagnosticados através do processo de tomada de decisões, 
articulando-os com os temas e conteúdos tratados durante o curso; 
X - estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que levem à solução de 
problemas e melhorias dos processos.  

 
Capítulo V 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Art. 9º Os Projetos Integradores são o resultado do esforço de síntese, envolvendo atividades 
interdisciplinares com os conteúdos ministrados no transcorrer de cada semestre do curso realizado pelo 
aluno, para articular os conhecimentos teóricos adquiridos com o processo de investigação e análise acerca 
de um tema estabelecido, entendido que: 

I - deverá ser executado dentro das áreas de conhecimento do curso, com a finalidade de adquirir 
fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos adquiridos no decorrer 
do período acadêmico de estudos; 
II - Às 320 horas de atividades de ensino-aprendizagem dos Projetos Integradores, bem como sua 
orientação e apresentação, devem ser cumpridas nos encontros presenciais, conforme o calendário 
acadêmico estabelecido pela UCPel. 
  

Art. 10. Os Projetos Integradores devem obrigatoriamente ser feitos sob orientação do tutor presencial, 
preferencialmente em grupo, que devem ser compostos de no máximo 5 (cinco) componentes. 

  
Art. 11. O aluno somente poderá realizar as atividades avaliativas se possuir frequência igual ou  superior 
a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial do Projeto Integrador correspondente, a ser 
conferida através de controle de frequência, excetuando-se os casos previstos em lei. 

  
Art. 12. Independentemente da conclusão dos Projetos Integradores, a formatura dos alunos só poderá ser 
realizada após a integralização de todas as atividades de ensino-aprendizagem da matriz curricular, se 
cumpridas todas as exigências de formação, nas datas previstas no calendário acadêmico. 
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Capítulo VII 

DA AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO 

Art. 13.  O aluno somente poderá submeter seu projeto à avaliação se possuir frequência igual ou superior 
a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do Projeto Integrador correspondente. 

  
Art. 14. A sistemática de avaliação do Projeto Integrador seguirá duas etapas: 
 I - relatório individual ou em grupo ao final de cada encontro presencial; 
 II - relatório individual conclusivo do semestre a ser desenvolvido no último encontro presencial de 
acordo com o modelo no Apêndice I. 
 

  
Art. 15. Os alunos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

I - escrita: desenvolvimento do texto de acordo com as normas da língua portuguesa, digitação, 
ortografia, gramática, concordância, etc.; 
II - capacidade para desenvolver o raciocínio crítico sobre o tema; domínio do assunto de forma 
concisa, clara e objetiva; 
III - capacidade de relacionar a teoria à prática, observação, argumentação e sistematização de 
ideias; 
IV - desenvolvimento do aluno: seriedade na realização do trabalho, comprometimento, realização 
das tarefas solicitadas dentro dos prazos, assiduidade e pontualidade nas atividades presenciais. 

  
Art. 16. A avaliação será feita em formulário próprio (Apêndices II e III), de acordo com cada etapa 
estabelecida neste regulamento. A verificação do aproveitamento segue as normas gerais de avaliação 
previstas no Regimento da Universidade.  

  
Art. 17. A fraude na elaboração do trabalho, na forma de plágio ou outra de igual relevância, será 
considerada “falta grave”, estando o aluno sujeito às penalidades previstas, que incluem a hipótese de 
“reprovação sem direito a correções”. Caso o professor-orientador tenha fortes razões para supor que houve 
um plágio de trabalhos de terceiros, deverá encaminhar um pedido para abertura de comissão de sindicância 
junto à Coordenação do Curso para o julgamento do caso. 
  
Art. 18. O aluno reprovado poderá matricular-se no semestre seguinte, podendo dar continuidade ao 
trabalho realizado ou elaborar um novo trabalho. 
 

  
 

Capítulo VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 Seção I 

Do Coordenador dos Projetos Integradores 

Art. 19. O Coordenador do Projeto Integrador será o Coordenador do Curso. 
  

Art. 20. São responsabilidades do Coordenador do Projeto Integrador: 
I - responder pelos documentos pedagógicos, tais como plano de encontro presencial e diários de 
classe; 
II - convocar, quando necessário, o Núcleo Docente Estruturante do curso, e coordenar as reuniões 
com os professores; 
III - garantir aos alunos orientação para a realização do Projeto Integrador. 

 
   
Art. 21. São responsabilidades dos Tutores Presenciais, que são os orientadores do Projeto Integrador: 

I - orientar o aluno na elaboração do Projeto Integrador; 
II - indicar bibliografia adequada à elaboração do projeto; 
III - acompanhar a elaboração do Projeto Integrador, observando o que dispõe este regulamento e 

a legislação aplicável; 
IV - avaliar o rendimento dos estudantes; 
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V - registrar a frequência dos alunos sob sua orientação, bem como, as atividades desenvolvidas e 
propostas; 

VI - participar das atividades programadas pelo Coordenador do Projeto Integrador. 
  

Seção III 

Dos alunos 

Art. 22. São responsabilidades dos alunos: 
I - atuar efetivamente em todas as etapas do Projeto Integrador; 
II - realizar as atividades propostas pelo Coordenador do Projeto Integrador e pelo Tutor presencial; 
III - comparecer aos encontros presenciais nas datas definidas pelo calendário acadêmico;  
IV - entregar os relatórios nos encontros presenciais; 
V - estar ciente e cumprir os procedimentos descritos neste Regulamento.  

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. Compete ao Colegiado do Curso de Tecnologia em Segurança Pública fazer cumprir o presente 
Regulamento. 

  
Art. 24. Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Colegiado do Curso  de Tecnologia em 
Segurança Pública. 

  
Art. 25. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
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 MODELO DE RELATÓRIO FINAL DO PI 
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MODELO - PLANO DE ENCONTRO PRESENCIAL  

 

1º Encontro - 1º Semestre 

 

Curso:   

Data do encontro:    

Coordenação de Curso:                                           

Turno: MANHÃ 

Resultados esperados: 

Os alunos devem conhecer a instituição e o modelo de EAD, além da motivação para o 

andamento do curso. 

 

HORA  
INICIA

L 

HOR
A 

FINA
L 

ATIVIDADES 
DETALHAMENTO 
(OBSERVAÇÕES / 
PROVIDÊNCIAS) 

LOCAL RESPONSÁVEIS 

08h 
08h1

5 
    

08h15 
09h4

5 
●     

09h45 10h INTERVALO 

10h45 12h ●     

12h 
13h3

0                                                                                                                                                                                         
ALMOÇO 

 

Curso:   

Data do encontro:    

Coordenação de Curso:                                             

Turno: TARDE 

Resultados esperados: 

 

HORA  
INICIAL 

HORA 
FINAL 

ATIVIDADES 
DETALHAMENTO 
(OBSERVAÇÕES / 
PROVIDÊNCIAS) 

LOCAL RESPONSÁVEIS 

13h30 14h15 
Receber os 
estudantes. 

Identificação e 
encaminhamento 
individual de pendências 
com a UCPel. 

Campus I Secretaria NEaD 

14h15 15h30 

Desenvolver o 
“pertencimento 
institucional”: 
● Vídeo 
Institucional, 
com mensagem 
do Chanceler e 
do Reitor. 

Gravação de um vídeo 
de Boas-Vindas com a 
reitoria.  
Programar junto ao NCR 
e Capelania uma 
dinâmica de 
acolhimento. 
Apresentação da 

Auditório 
Sala  
C410 

Coordenador do 
Curso 
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● Dinâmic
a para a 
formação de 
vínculos 
pessoais e do 
sentimento de 
pertença 
institucional. 
Apresentação 
do curso e 
professores dos 
módulos, 
tutores, 
cronograma. 

coordenação do curso e 
professores do módulo 
que deverão falar das 
possibilidades da 
profissão/área 
(empregabilidade/trabalh
abilidade) e 
funcionamento do curso. 

15h30 15h45 INTERVALO 

15h45 17h15 

Apresentar o 
Modelo de EaD 
● Metodol
ogia, avaliação, 
PI 
● Ambient
ação 
Tecnológica 

Levar os alunos no LAB 
com os respectivos 
professores que deverão 
apresentar a 
metodologia, explicar a 
avaliação. Realizar o 
acesso e mostrar o AVA, 
Biblioteca Digital, Portal 
do Aluno. Caso algum 
aluno possua problema 
no acesso encaminhar 
para solução. 

Laboratóri
o ou 

Auditório 

Professores 
responsáveis 

17h15 17h30 
- Avaliação do 

encontro. 

Aplicar instrumento de 
avaliação de acordo com 
a estratégia 
estabelecida. 
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8 ANEXOS  

ANEXO 1 RESOLUÇÃO Nº 322 – CRIAÇÃO DO CURSO  

 

R E S O L U Ç Ã O  Nº 322 

 
APROVA A CRIAÇÃO DO CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 

PÚBLICA, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA - EAD 
 

 

 
   O Reitor da Universidade Católica de Pelotas, no uso de suas 

atribuições, considerando os termos do processo nº 074725/2014, bem como a decisão do 

Conselho Universitário, em reunião de 22.09.2014, e o parecer favorável do Conselho 

Superior, datado de 03.10.2014,  

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

Aprovar a criação do Curso Superior de 

Tecnologia em Segurança Pública, na 

modalidade de Educação a Distância - EAD. 

 

 

 

 
   Secretaria da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas, aos três dias 

do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze. 

 

 

 

 

 

Dr. José Carlos Pereira Bachettini Júnior 

Reitor 
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ANEXO 2 PORTARIAS DE AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO E 

RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO EaD 

Página 18 Seção 1 07/03/2017 DOU 

Publicado por Diário Oficial da União 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/2017/03/07/Secao-1
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/2017/03/07
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/
http://dou.jusbrasil.com.br/
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PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO 
 

PORTARIA Nº. - 638, DE 29 DE JUNHO DE 2017  
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO 

30-09-2019 
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PORTARIA DE RECONHECIMENTO 
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ANEXO 3 PLANOS DE ENSINO – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  

 

 

1º SEMESTRE 

 
GESTÃO PÚBLICA E SEGURANÇA 

Ementa: 
O homem e a sociedade das massas; conceitos de política pública e esfera pública; funções e 
princípios da gestão pública; dimensões de análise das políticas públicas: atores, fases do 
processo, instituições e estilos; desafios contemporâneos da gestão pública; classificação e 
formas de gestão do serviço público; administração pública; Patrimonialismo; Fundamentos da 
autogestão: governança no setor público; Organizações Públicas e Privadas; Avaliação e 
monitoramento das políticas de segurança pública; plano nacional de segurança pública e defesa 
social; princípios do direito administrativo: continuidade dos serviços público, moralidade 
administrativa, eficiência e segurança jurídica; estratégia e competitividade organizacional. 
Bibliografia básica: 

MAXIMILIANO, Antonio Cesar Amaru. Gestão pública : abordagem integrada da Administração e 
do Direito Administrativo / Antonio Cesar Amaru Maximiano, Irene Patrícia Nohara. – 1. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2017. 
SZABÓ, Ilona e RISSO, Melina. Segurança pública para virar o jogo. Zahar. 2018 

COSTIN, Claudia. Administração Pública. Grupo GEN, 2010. 9788595152281. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595152281/. Acesso em: 30 Oct 2020 

Bibliografia complementar: 

FILOCRE, Lincoln D'Aquino. Direito policial moderno: polícia de segurança pública no direito 
administrativo brasileiro / Lincoln D'Aquino Filocre. --São Paulo : Almedina, 2017. 
NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo /. – 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. 
SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, esquema de análises, casos práticos. 2ª 
Edição. São Paulo. Cengage Learning. 2013 

Tyrone, C.S.K.M. P. Administração e Organizações. Grupo A, 2014. 9788577808304. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577808304/. Acesso em: 30 Oct 2020 

Soraya, D.D. L. Curso de Processo Constitucional - Controle de Constitucionalidade e Remédios 
Constitucionais, 4ª edição. Grupo GEN, 2016. 9788597006056. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006056/. Acesso em: 30 Oct 2020 

 

ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA E DIREITOS HUMANOS 

Ementa: 

Humanização integral contida e estudada na revelação bíblico-cristã tendo como eixo de 
convergência a antropologia teológica em relação as dimensões do humano, da sua identidade 
pessoal, e solidária tendo em vista o reconhecimento dos seus direitos universais frente a 
diversidade das comunidades morais. 

Bibliografia básica: 

SCHNEIDER, Theodor (Org.). Manual de Dogmática. Petrópolis: Vozes, 2000, v. I. 
LADARIA, Luis Francisco. Introdução à Antropologia teológica. São Paulo: Loyola, 1998. 
PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da doutrina social da igreja. 2004. 
Disponível em: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc
_20060526_compendio-dott-soc_po.html. Acesso em: 31 jan. 2019. 
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Bibliografia complementar: 

GRELOT, Pedro. Reflexões sobre o problema do pecado original. São Paulo: Paulinas, 1969. 
João Paulo II, Papa. Carta Encíclica Evangelium Vitae 

RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis. Teologia da Criação. São Paulo: Loyola, 1989. 
Rubio, A. G. (org). O humano integrado: abordagens de antropologia teológica. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2007. 
Sodano, A. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 2006. 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Ementa: 

Aborda as teorias da administração, bem como o papel da administração e o contexto de atuação 
dos tecnólogos. 

  
Bibliografia básica: 

BATEMAN, T. S. Administração. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 408 p. (Série A). E-book. ISBN 
9788580550818. 
AFFONSO, Ligia Maria Fonseca; FERRARI, Fernanda da Luz. Teorias da administração. Porto 
Alegre: Sagah, 2018. 
JONES, G. R.; GEORGE, J. M.  Administração contemporânea. 4. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 
2008. 778 p. E-book. ISBN 9788586804724. 

Bibliografia complementar: 

FERRARI, Fernanda et al.  Teoria geral da administração II. Porto Alegre: Sagah, 2018 
CERTO, S. Supervisão: conceitos e capacitação. 6. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2009. 
FLATLEY, M.; RENTZ, K.; LENTZ, P. Comunicação empresarial. 2. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 
2014. 360 p. (Série A). E-book. ISBN 9788580554571. 
HILLIER, F. S.; HILLIER, M. S. Introdução à ciência da gestão: modelagem e estudos de caso com 
planilhas eletrônicas. 4. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014. . 
DERESKY, Helen. Administração global: estratégica e interpessoal. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 
PROJETO INTEGRADOR I-A 

Ementa: 

Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 1º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do conhecimento 
desenvolvido com o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 
 
Bibliografia básica: 

BARBOSA, Jair A. M. Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. 
São Paulo: Globus,2011. 
BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213005. São Paulo: Saraiva, 2014. 
FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança pública: fundamentos jurídicos para uma 
abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. 

Bibliografia complementar: 

JONES, Gareth R; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 
Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550863.  Porto Alegre: AMGH, 2012. 

MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502637962.  6.ed São Paulo: Saraiva, 2015. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502638709. 16.ed São Paulo: Saraiva, 2015. 
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SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37.ed São Paulo: Malheiros, 2014. 

VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. 12.ed São Paulo: Loyola, 2014. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA 

Ementa: 

Noções de Direito Constitucional; noções de Direito Administrativo; noções de Direito Processual 
Penal; noções de Direito Internacional Público. 

Bibliografia básica: 

NOHARA, Irene Patrícia. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Atlas, 2016. 
MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. Volume 1. São Paulo: Método, 2019. 
BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2018. 
Bibliografia complementar: 

ZAFFARONI, E.Raul et AL. Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Renavan, 2006. 
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2020. 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. 
Brasília: UnB, 1981. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. 
GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Tradução de Sergio Faraco. 
Porto Alegre: L&PM, 1999. 
 

PROJETO INTEGRADOR I-B 

Ementa: 

Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 1º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do conhecimento 
desenvolvido com o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 

 
Bibliografia básica: 

BARBOSA, Jair A. M. Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. 
São Paulo: Globus,2011. 
BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213005. São Paulo: Saraiva, 2014. 
FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança pública: fundamentos jurídicos para uma 
abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. 
Bibliografia complementar: 

JONES, Gareth R; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 
Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550863. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502637962. 6.ed São Paulo: Saraiva, 2015. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502638709. 16.ed São Paulo: Saraiva, 
2015. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37.ed São Paulo: Malheiros, 
2014. 

VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. 12.ed São Paulo: Loyola, 2014. 
 

 

2º SEMESTRE 

 

TECNOLOGIA DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502637962
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Ementa: 

Características da sociedade; a existência humana desafiada; informação e conhecimento; 
análise de vulnerabilidade em serviços de informação; técnicas e tecnologias disponíveis para 
defesa da informação; gestão da tecnologia da informação e do conhecimento; fundamentos da 
tecnologia da informação; inovação e tecnologia; tecnologias de comunicação e de informação; 
evolução das redes de telecomunicação; introdução à inteligência artificial; pensamento, 
linguagem e inteligência; estatística para inteligência artificial; desafios éticos, sociais e de 
segurança da tecnologia de informação. 

Bibliografia básica: 

R., F. J. O que é Inteligência?. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2017. 9788536321479. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536321479/. Acesso em: 28 
Oct 2020. 
BRASIL, Coleção Segurança com Cidadania / Secretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça - Ano I, 2009, n. 02. Brasília, DF. Disponível em 
<http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre 
drogas/revistas/colecaosegurancacidadaniav02.pdf >. Acesso em 15 Jul. 2020. 
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistema de Informação: o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. Saraiva, 2004. 

Bibliografia complementar: 

Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública. Disponível em: 
<http://revista.ssp.go.gov.br/index.php/rebesp> Acesso em outubro de 2019. 
Revista Brasileira de Inteligência. Disponível em: 
<http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/?tac=287> Acesso em outubro de 2018. 
Revista Brasileira de Segurança Pública. Disponível em: 
<http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp> Acesso em outubro de 2019. 
Revista sobre Segurança Privada- SESVESP. Dispnível em: 
http://www.sesvesp.com.br/revistas.cfm 
SIQUEIRA, M. Gestão estratégica da informação. (s.l.): Brasport, 2005. 

 

PSICOLOGIA E CRIMINOLOGIA    

Ementa: 
Estudos da psicologia; história da Psicologia como ciência conceitos e funções da psicologia. 
Tipos de personalidade; estruturação e formação da personalidade; fatores determinantes do 
comportamento. Psicologia jurídica; história e desenvolvimento. Psicologia Criminal; objeto de 
estudo, comportamento criminal; teorias explicativas do crime; influência das Instituições Sociais 
na formação e desenvolvimento da consciência e da identidade; modelos psicológicos e 
sociológicos na compreensão da delinquência e do sociopata; perfis típicos de indivíduos com 
perturbação borderline e antissocial da personalidade e com perversão sexual; exame psicológico 
de vítimas e agressores. 

Bibliografia básica: 

BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: 
uma introdução ao estudo de psicologia. 15ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
FIORELLI, Jose Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 10ª.Ed. São 
Paulo: Atlas, 2020. 
FIRST, Michael B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582712078. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

Bibliografia complementar: 

ABDALA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisieux E. de Borba. Psiquiatria forense de 
Taborda. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582712825. Porto 
Alegre: Grupo A, 2016. 

http://revista.ssp.go.gov.br/index.php/rebesp
http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/?tac=287
http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp
http://www.sesvesp.com.br/revistas.cfm
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BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 6.ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2014. 
CAFFE, M. Psicanálise e direito. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2004. 
MESSA, Alcione Aparecida. Psicologia jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. 
 

PROJETO INTEGRADOR II-A 

Ementa: 
Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 2º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do conhecimento 
desenvolvido com o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 

Bibliografia básica: 

BARBOSA, Jair A. M. Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. 
São Paulo: Globus,2011. 
BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213005. São Paulo: Saraiva, 2014. 
FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança pública: fundamentos jurídicos para uma 
abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. 

 
Bibliografia complementar: 

JONES, Gareth R.;; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550863. Porto Alegre: AMGH, 2012. 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600533/cfi/0!/4/4@0.00:50.5. 8. ed São 
Paulo: Saraiva, 2018. 
PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed São Paulo: Malheiros, 2015. 
VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosofica. 12. ed São Paulo: Loyola, 2014. 
 

 

AUDITORIA E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES 

Ementa: 

Auditoria: conceitos e objetivos; controle interno; papéis de trabalho; planejamento de auditoria; 
metodologia: evidências, procedimentos, testes e amostragem em auditoria; programas de 
auditoria; auditoria de contas (disponibilidades, contas a receber, estoques, ativo imobilizado, 
passivo); relevância e risco de auditoria; investigação e métodos de prevenção de fraudes 
empresariais; legislação aplicada em auditoria; lavagem de dinheiro. 
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Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 9 ed. São Paulo: Atlas, 
2017. 
ATTIE, William. Auditoria conceitos e aplicações. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2018.  
CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria contábil: teoria e prática. 
10. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
Bibliografia complementar: 

GILABERTE B. Crimes contra o Patrimônio - coleção crimes em espécie. Ed. Freitas, bastos 2013. 
IMONIANA. J. O. Auditoria: Planejamento, execução e reporte. São Paulo: Atlas, 2019. 
LINS, Luiz Santos. Auditoria: uma abordagem prática com ênfase na auditoria externa. 4. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2017.  
LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras. 3.ed. 
São Paulo, 2015. 
STUART, Iris C. Serviços de auditoria e asseguração na prática. AMGH Editora, 2014. 
 

DIREITO PENAL APLICADO I 

Ementa: 

Teoria da Norma Penal: aplicação da Lei Penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas; 

teoria do Crime: fato típico, ilícito e culpável; teoria da Pena; concurso de pessoas. 

Bibliografia básica: 

ESTEFAN, André. GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal Esquematizado: Parte Geral. 
São Paulo: Saraiva, 2020. 
BITTENOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. São Paulo, Saraiva, 2019. 
MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. Volume 1. São Paulo: Método, 2019. 
 
Bibliografia complementar: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2019. 
BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal: Parte Geral. Volume 1. São Paulo: Método, 2019. 
ZAFFARONI, E.Raul et AL. Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Renavan, 2006. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Volume 1. São Paulo: Método, 
2019. 
PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte geral e especial. São Paulo: Método, 
2020. 

 
PROJETO INTEGRADOR II-B 

Ementa: 
Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 2º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; relação do conhecimento 
desenvolvido com o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 

Bibliografia básica: 

BARBOSA, Jair A. M. Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. 
São Paulo: Globus,2011. 
BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213005. São Paulo: Saraiva, 2014. 
FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança pública: fundamentos jurídicos para uma 
abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

Bibliografia complementar: 
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JONES, Gareth R.;; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550863. Porto Alegre: 
AMGH, 2012. 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600533/cfi/0!/4/4@0.00:50.5. 8. ed São 
Paulo: Saraiva, 2018. 
PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed São Paulo: Malheiros, 2015. 
VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosofica. 12. ed São Paulo: Loyola, 2014. 

 
 

3º SEMESTRE 

 

LIBRAS 

Ementa: 
Perspectiva cultural e linguística dos surdos; aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras); história das comunidades surdas e das identidades surdas; tendo como base a 
compreensão crítica do contexto social, cultural e das bases legais que envolvem a língua natural 
da comunidade surda brasileira; Libras; propostas educacionais direcionadas às pessoas surdas.   

Bibliografia básica: 

CAPOVILLA, Fernando Cesar. Novo Deit-Libras Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
língua de sinais brasileira. São Paulo: EDUSP/INEP/CNPQ/CAPES, 2009. 
GESSER, Audrei. Libras ? que língua e essa ?: crenças e preconceitos em torno da lingua de 
sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2014. 
QUADROS, Ronice Müller de;; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
CAPOVILLA, Fernando Cesar. Dicionario enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileiro. São Paulo: EDUSP, 2001. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: 
Pearson, 2013. 
QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e interprete de língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa. Brasilia: SN, 2004. 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: A A=aquisição da Linguagem. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
GESSER, Audrei. Do patológico ao cultural na surdez: para além de um e de outro ou para uma 
reflexão crítica dos paradigmas. Disponível em: Http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
18132008000100013. 2008. 
 

 
PRIMEIROS SOCORROS 

Ementa: 

Primeiros Socorros aspectos gerais, éticos e legais; obrigações e comportamentos do socorrista; 
avaliação da cena e prioridade no atendimento; noções de sinais vitais; Parada cardiorrespiratória 
e Suporte Básico de Vida; trauma, politraumatismo, imobilização e transporte de vítimas; 
obstrução de vias aéreas; hemorragias; fraturas, luxações e entorses; queimaduras; incidente de 
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submersão e afogamento; intoxicação exógena; acidentes com animais peçonhentos, 
emergências clínicas e traumáticas. 

Bibliografia básica: 

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das Diretrizes da American Heart Association 
2020 para RCP e ACE. [versão em Português]. Disponível 
em: https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements 
PHTLS – Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado: Comitê do PHTLS da National Association 
of Emergency Medical Technicions (NAEMT) em Cooperação com Comitê de Trauma do Colégio 
Americano de Cirurgiões. 8º ed. Rio de Janeiro: Mosby Jems – Elsevier, 2018. 
Sanches, M.O. et al. Primeiros socorros. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024885/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Bibliografia complementar: 

Karren, J.K. et al.Primeiros socorros para estudantes 10.ed Sao Paulo: Manole, 2013 568p. 
Bartmann, M. et al. Primeiros socorros: como agir em situações de emergência 2.ed. Rio de 
Janeiro: SENAC, 2009 144 p. 
Garcia, P.T. (Org).Redes de atenção à saúde: Rede de Atenção às Urgências e Emergências no 
Âmbito do Sistema Único de Saúde / Ana Emilia Figueiredo de Oliveira; Francisca Luzia Soares 
Macieira de Araújo; São Luís: EDUFMA, 2018. 
PRÉ-HOSPITALAR/ GRAU (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências). São 
Paulo: Manole, 2013. 
Moraes, M.V.G. Atendimento Pré-Hospitalar: Treinamento da Brigada de Emergência do Suporte 
Básico ao Avançado.  Editora Érica . 1 edição, 2010. Disponível 
em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140849 
Quilici, A.P. Timerman, S. Suporte básico de vida : primeiro atendimento na emergência para 
profissionais da saúde – Barueri, SP : Manole, 2011. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924/cfi/15!/4/4@0.00:58.5 

 
PROJETO INTEGRADOR III-A 

Ementa: 
Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 3º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; introdução ao planejamento 
do relatório final de conclusão de curso; relação do conhecimento desenvolvido com o mundo do 
trabalho e com as necessidades da comunidade. 

https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024885/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140849
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924/cfi/15!/4/4@0.00:58.5
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Bibliografia básica: 

BARBOSA, Jair A. M. Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. 
São Paulo: Globus,2011. 
BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213005. Disponível em: . São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança pública: fundamentos jurídicos para uma 
abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. 

Bibliografia complementar: 

JONES, Gareth R.;; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550863. Disponível em: . 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600533/cfi/0!/4/4@0.00:50.5. 
Disponível em: . 8. ed São Paulo: Saraiva, 2018. 
PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed São Paulo: Malheiros, 2015. 
VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosofica. 12. ed São Paulo: Loyola, 2014. 

 
FUNDAMENTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Ementa: 
O homem e a sociedade das massas; problemas ambientais no Brasil e no mundo; introdução à 
avaliação de impactos ambientais - histórico; plano de contingência; percepções de riscos, plano 
de gestão dos impactos e componentes estruturantes de um plano; análise de riscos ambientais; 
introdução à climatologia; precipitações pluviométricas; acidentes ambientais ; monitoramento de 
impactos ambientais; plano de recuperação de áreas degradadas (prad); introdução à educação 
ambiental; a educação para a segurança e a prevenção de acidentes na escola; princípios da 
responsabilidade socioambiental. 

Bibliografia básica: 

CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de (org). Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e 
Medicina de Desastres. 5ª edição. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Brasília. Disponível em 
<http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=71458606-5f48-462e-8f03-
4f61de3cd55f&groupId=10157> Acesso em outubro de 2019. 
COMDEC Porto Alegre. Cartilha de defesa civil: conceitos - dicas - prevenção. Coordenação 
de Defesa Civil da Prefeitura de Porto Alegre, abril 2006. 
MARGARIDA, Caroline; NASCIMENTO, Cristiane Aparecida do. Manual de defesa civil. 
Florianópolis: CEPED UFSC, 2009. 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Manual de 
Desastres. Desastres Naturais. V. 1. Brasília, 2005. 
______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Defesa Civil. Política nacional de defesa 
civil. Brasília: 2008. 
______. Manual para decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. v. 
1. Brasília: MI, 2005. 
______. Manual para decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública: 
instruções complementares ao manual. v. 2. Brasília: MI, 2005. 
______. Comunicação de riscos e de desastres. Curso a distância / Centro Universitário de 
Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Florianópolis: CEPED UFSC, 2010. 

 

http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=71458606-5f48-462e-8f03-4f61de3cd55f&groupId=10157
http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=71458606-5f48-462e-8f03-4f61de3cd55f&groupId=10157
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DIREITO PENAL APLICADO II 

Ementa: 
Crimes em espécie do Código Penal: homicídio, furto, roubo, extorsão, extorsão mediante 
sequestro, estupro, estupro de vulnerável, corrupção passiva e ativa, concussão, prevaricação, 
coação no curso do processo; Leis Penais Especiais: Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas, 
Lei de Interceptações Telefônicas, Lei de Organizações Criminosas, Lei de Execução Penal, Lei 
Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Bibliografia básica: 

ESTEFAN, André. GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal Esquematizado: Parte 
Especial. São Paulo: Saraiva, 2020. 
BITTENOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo, Saraiva, 
2019. 
MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial. Volume 2. São Paulo: Método, 2019. 

Bibliografia complementar: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2019. 
BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal: Parte Especial. Volume 2. São Paulo: Método, 2019. 
ZAFFARONI, E.Raul et AL. Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Renavan, 2006. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Parte Especial. Volume 2. São Paulo: 
Método, 2019. 
PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte geral e especial. São Paulo: Método, 
2020. 

 
PROJETO INTEGRADOR III-B 

Ementa: 
Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 3º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; introdução ao planejamento 
do relatório final de conclusão de curso; relação do conhecimento desenvolvido com o mundo do 
trabalho e com as necessidades da comunidade. 

Bibliografia básica: 

BARBOSA, Jair A. M. Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. 
São Paulo: Globus,2011. 
BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Disponível 
em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213005. Disponível em: . São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Segurança pública: fundamentos jurídicos para uma 
abordagem constitucional. São Paulo: Atlas, 2014. 

Bibliografia complementar: 

JONES, Gareth R.;; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550863. Disponível em: . 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 
MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600533/cfi/0!/4/4@0.00:50.5. 
Disponível em: . 8. ed São Paulo: Saraiva, 2018. 
PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed São Paulo: Malheiros, 2015. 
VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosofica. 12. ed São Paulo: Loyola, 2014. 
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4º SEMESTRE 

 

CRIMINOLOGIA 

Ementa: 

Conceito, objeto e método da Criminologia; escola clássica; escola positiva; escola sociológica; 
criminologia crítica. 

Bibliografia básica: 

CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 
BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2012.  
GOMES, Luis Flavio. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

Bibliografia complementar: 

WACQUANT, Loïc. Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3ª ed. Coleção 
Pensamento Criminológico do Instituto Carioca de Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
BECCARIA (1764). Dos Delitos e das Penas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.  
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 3ª ed. Coleção Pensamento 
Criminológico do Instituto Carioca de Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 
ANITUA, Gabriel Ignacio. História dos pensamentos criminológicos. Coleção Pensamento 
Criminológico do Instituto Carioca de Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2008. 
GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Tradução de Sergio Faraco. 
Porto Alegre: L&PM, 1999. 

 

 
COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

Ementa: 

Aborda o comportamento humano nas organizações, enfatiza aspectos de licença, motivação, 
mudança e cultura organizacional. Apresenta ainda aspectos de poder e conflitos, com vistas ao 
bom desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 

Bibliografia básica: 

BATEMAN, T. S. Administração. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 408p. (Série A). ISBN 
9788580550818. 
MCSHANE, S. L.; VON GLINOW, M. A.  Comportamento organizacional. Porto Alegre: AMGH, 
2013. 374 p. (Série A). E-book. ISBN 9788580551822. 
NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento humano no trabalho. São 
Paulo: McGraw-Hill, 2008. 528 p. E-book. ISBN 9788577260287. 

Bibliografia complementar: 

BITENCOURT, C. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos tradicionais. 2. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 444p. E-book. ISBN 9788577806010. 
BITENCOURT, C.; AZEVEDO, D.; FROEHLICH, C. (Org.). Na trilha das competências: caminhos 
possíveis no cenário das organizações. Porto Alegre: Bookman, 2013. 278p. E-book. ISBN 
9788540702042. 
CASCIO, W.; BOUDREAU, J. Investimento em pessoas: como medir o impacto financeiro das 
iniciativas em recursos humanos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 340p. E-book. ISBN 
9788577806942. 
CLEGG, S. R. Administração e organizações: uma introdução à teoria e à prática. 2. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2011. 603p.  
SCHERMERHORN JR., J. R.; HUNT, J. G.; OSBORN, R. N. Fundamentos de comportamento 
organizacional. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
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PROJETO INTEGRADOR IV-A 

Ementa: 
Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos nas 
disciplinas do 4º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; proposta de intervenção; 
orientação e produção de relatório final de conclusão de curso; relação do conhecimento 
desenvolvido com o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 

Bibliografia básica: 

ABNT . NBR 14724 - INFORMACAO E DOCUMENTACAO - TRABALHOS ACADEMICOS - 
APRESENTACA. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 
FURASTE, Pedro Augusto . Normas técnicas para o trabalho científico. 18. ed. Porto Alegre: 
Dactilus Plus, 2016. 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling . Comunicação organizacional. v. 2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502109261. São Paulo: Saraiva, 2009 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Tania . Medição de conflitos: um meio de prevenção e resolução de controvérsias em 
sintonia com a atualidade. Disponível em: http://www.mediare.com.br/mediacao-de-conflitos-um-
meio-de-prevencao-e-resolucao-de-controversias-em-sintonia-com-a-atualidade/. Rio de Janeiro: 
Mediare, 2017. 
BALBINOTI, Jonas Raul ZWICKER, Milena; CARVALHO, Robert Carlon de. Direito individual e 
segurança do trabalho para vigilantes. Curitiba: Intersaberes, 2017. 
BARBOSA, Jair . Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. São 
Paulo: Globus, 2011. 
BRASIL . Lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12608-10-abril-2012-612681-norma-pl.html. 
Brasília: PR, 2012. 
REZENDE, Denis Alcides . Planejamento estratégico público ou privado: guia para projetos em 
organizações de governo e de negócios. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498604. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015 

 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Ementa: 

Estado e sociedade; o direito, a cultura e as sociedades humanas; modernas teorias do conflito 
e seus reflexos na abordagem conciliatória; conflito ético; gestão de conflitos no ambiente 
organizacional; teoria do conflito e métodos de resolução de disputas;  legitimidade estatal para 
tratar conflitos, crises da jurisdição e teoria dos jogo; os diversos tipos de negociação - tomada 
de decisão baseada em princípios éticos; a comunicação na gestão de crise; impactos do 
crescimento econômico; reforma agrária; conflitos inter grupais e entre grupos (ênfase em 
agronegócio); os movimentos sociais. 

Bibliografia básica: 

CORDEIRO, Bernadete (org.) . Curso mediação de conflitos 1. Disponível em: 
http://www.conseg.pr.gov.br/arquivos/File/MediacaoConflitos_completo.pdf. Disponível em: . 
Brasília: SENASP, 2009; 
PESSOA, Carlos . Negociação aplicada: como utilizar as táticas e estratégias para transformar 
conflitos interpessoais em relacionamentos cooperativos. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522464456. São Paulo: Grupo GEN;; 
SOUSA, A.H. de . A mediação no contexto do sistema de solução de conflitos. In: SLAKOMON, C 
(coord.). Novas direções na governaça da justiça. Disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/25549/Novas_Dire%C3%A7%C3%B5es_Governan%C
3%A7a_Justi%C3%A7a.pdf. Brasília: MJ/PNUD, 2006 
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Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Tânia . Mediação de conflitos: um meio de prevenção e resolução de controvérsias em 
sintonia com a atualidade. Disponível em: http://www.mediare.com.br/mediacao-de-conflitos-um-
meio-de-prevencao-e-resolucao-de-controversias-em-sintonia-com-a-atualidade/.  
DORECKI, Andre Cristiano . Resolução pacífica de conflitos: atividades para a segurança pública. 
Curitiba: Intersaberes, 2017 
OLIVEIRA, Kris Bretas; OLIVEIRA, Gleiber Gomes (orgs.). Olhares sobre a prevenção à 
criminalidade. Disponível em: 
http://www.institutoelo.org.br/site/files/publications/c662f0193ad36fac4399633c03c86c52.pdf. 
Belo Horizonte: Elo, 2009 
Silva, Luciana Aboim Machado Gonçalves da (org.) . Mediação de conflitos. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478866. São Paulo: Grupo GEN, 2013 
VASCONCELOS, Carlos Eduardo de . Mediação de conflitos e práticas restaurativas. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530974473. Rio de Janeiro: Método, 
2016 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Ementa: 
Comunicação: uma Introdução às Teorias; comunicação empresarial: Conceito, Aplicação e 
Importância; a comunicação como ferramenta estratégica de gestão; comunicação e Liderança; 
públicos da comunicação empresarial; comunicação Interna; eficácia na comunicação oral; 
responsabilidade social; a comunicação na gestão de crise; eficácia na comunicação escrita; 
instrumentos de comunicação; fundamentos da comunicação Interpessoal; eficiência e eficácia da 
comunicação organizacional; comunicação externa; administração e comunicação; mensagens e 
relatórios eficazes. 

Bibliografia básica: 

CORDEIRO, Rafaela Queiroz Ferreira et al. Teorias da comunicação. Porto Alegre: SAGAH,2017. 
FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação empresarial. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 
SANGALETTI, Letícia. Medeiros, Laís Virgínia Alves. Comunicação e Expressão. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. 

Bibliografia complementar: 

BATEMAN, Thomas. Administração. Porto Alegre: AMGH, 2012 

CLEGG, Stewart; KORNBERG, Martin; PITSIS, Tyrone. Administração e organizações: uma 
introdução à teoria e à prática.Porto Alegre: Bookman, 2011. 
JONES, Gareth R, George, Jennifer M.. Fundamentos da administração contemporânea. 4. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 
MCQUAIL, Denis. Teorias da Comunicação de Massa. Porto Alegre: Penso, 2013. 
MCSHANE, Steven L.; Glinow, Mary Ann Von. Comportamento Organizacional. Porto Alegre: 
AMGH , Bookman, 2013. 

 
PROJETO INTEGRADOR IV-B 

Ementa: 

Projetos de aplicação na área de segurança pública a partir dos conhecimentos desenvolvidos 
nas disciplinas do 4º semestre do Curso; atividades de iniciação científica; proposta de 
intervenção; orientação e produção de relatório final de conclusão de curso; relação do 
conhecimento desenvolvido com o mundo do trabalho e com as necessidades da comunidade. 

Bibliografia básica: 
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ABNT . NBR 14724 - INFORMACAO E DOCUMENTACAO - TRABALHOS ACADEMICOS - 
APRESENTACA. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 
FURASTE, Pedro Augusto . Normas técnicas para o trabalho científico. 18. ed. Porto Alegre: 
Dactilus Plus, 2016. 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling . Comunicação organizacional. v. 2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502109261. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Tania . Medição de conflitos: um meio de prevenção e resolução de controvérsias em 
sintonia com a atualidade. Disponível em: http://www.mediare.com.br/mediacao-de-conflitos-um-
meio-de-prevencao-e-resolucao-de-controversias-em-sintonia-com-a-atualidade/. Rio de Janeiro: 
Mediare, 2017. 
BALBINOTI, Jonas Raul ZWICKER, Milena; CARVALHO, Robert Carlon de. Direito individual e 
segurança do trabalho para vigilantes. Curitiba: Intersaberes, 2017. 
BARBOSA, Jair . Princípios da segurança privada: conceitos para gestores de segurança. São 
Paulo: Globus, 2011. 
BRASIL . Lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12608-10-abril-2012-612681-norma-pl.html. 
Brasília: PR, 2012. 
REZENDE, Denis Alcides . Planejamento estratégico público ou privado: guia para projetos em 
organizações de governo e de negócios. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498604 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. 
 

 
 

ANEXO 4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 REGIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

 CAPÍTULO I 

 DOS OBJETIVOS 

 Art. 1º  O presente regimento tem por finalidade normatizar as Atividades Complementares 

como componente curricular do conjunto de atividades de ensino-aprendizagem dos cursos de 

graduação da Universidade Católica de Pelotas, no âmbito dos cursos a distância vinculados ao 

Projeto Mais Campus. 

 Art. 2º  As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade decorre de legislação 

(Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs) e da coerência entre o Projeto Pedagógico Institucional 

e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), têm a finalidade de enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem, privilegiando:  

 I - complementar a formação profissional, social e cidadã; 
 II - ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala 

de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
 III - favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no 

contexto regional em que se insere a Instituição; 
 IV - propiciar a interdisciplinaridade e demais associações entre disciplinas no currículo, 

dentro dos semestres e entre eles; 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498604
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 V - estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do estudante; 
 VI - encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas 

fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às experiências profissionalizantes 

julgadas relevantes para a área de formação considerada; 
 VII - fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva e a participação em atividades de extensão; 
 VIII - aprimorar conhecimentos gerais, competências e habilidades em consonância com 

as políticas educacionais do ensino superior e os temas transversais apontados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e/ou nas normativas de cada curso. 

  
 Art. 3º  As Atividades Complementares devem ser cumpridas pelo estudante, obedecendo 

à periodicidade de oferta e à carga horária exigida em cada matriz curricular, de acordo com a 

aprovação do respectivo PPC pelo Conselho Universitário. 

 Art. 4º  A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

colação de grau e deve ocorrer durante o período em que o estudante esteja regularmente 

matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

 Art. 5º  São consideradas Atividades Complementares: 

 I - Gerais – os estudos oferecidos pela Universidade, com gestão acadêmico-administrativa 

da Pró-Reitoria Acadêmica (PRAC), com carga horária de 20h; 

  
 II - Específicas – aquelas previstas nos PPCs, elencadas previamente pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDEs), caracterizando-se como atividades técnico-científicas e culturais 

relacionadas à área de conhecimento do curso: 
 a) cursos; 
 b) congressos; 
 c) disciplinas cursadas na Universidade e em outras Instituições de Ensino Superior, não 

aproveitadas como disciplinas equivalentes; 
 d) estágios não obrigatórios; 
 e) experiência profissional; 
 f) grupos de estudo; 
 g) iniciação científica e tecnológica; 
 h) intercâmbio; 
 i) jornadas e semanas acadêmicas; 
 j) monitorias; 
 k) palestras; 
 l) produção intelectual e técnico-científica; 
 m) publicações em anais, revistas e jornais, entre outros do gênero; 
 n) seminários; 
 o) visitas técnicas; 
 p) workshops.   

  

 § 1º - Não podem ser computadas como Atividades Complementares Específicas (ACEs) 

aquelas realizadas nos demais componentes curriculares do próprio curso (disciplinas, estágios 

obrigatórios, trabalhos de conclusão de curso, projetos e seminários integradores e práticas 

educativo-pedagógicas), assim como atividades de nivelamento acadêmico. 
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 § 2º - Somente podem ser validadas como Atividades Complementares Gerais (ACs) 

aquelas realizadas após o ingresso no curso, com exceção das cumpridas em outros cursos da 

UCPel, no período máximo de cinco (5) anos. 

 Art. 6º  A distribuição das horas de atividades complementares deve seguir a proporção 

de 50% de Atividades Complementares Gerais e 50% de Atividades Complementares Específicas. 

 Art. 7º  A realização das Atividades Complementares deve ser registrada pelos 

responsáveis, no Sistema de Registro Acadêmico, informando a carga horária realizada. 

 Art. 8º  Para as ACs, ofertadas na modalidade a distância, deverá ser utilizado o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Institucional. 

 CAPÍTULO II 

 DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 Art. 9.  Compete ao coordenador de Curso: 

 I - orientar a matrícula nas Atividades Complementares, conforme o PPC; 
 II - observar o disposto no Art. 5º alínea II deste Regimento, fazendo constar, no Regimento 

do curso, os tipos de atividades que serão adotados; 
 III - viabilizar e divulgar o elenco de Atividades Complementares Específicas; 
 IV - avaliar as realizações e computar a carga horária da Atividade, contribuindo com a 

formação do estudante, conforme estabelece o Art. 2º deste Regimento; 
 V - efetuar o registro no sistema acadêmico da Instituição, informando a carga horária das 

atividades realizadas e validadas; 
 VI - esclarecer ao estudante matriculado na AC, em caso de dúvidas, os critérios de 

aproveitamento. 

 Art. 10.  Compete ao Núcleo de Educação a Distância: 

 I - gerenciar as ações no que tange à modalidade de educação a distância (EaD); 
 II - administrar o sistema de oferta de AC semestralmente; 
 III - analisar e emitir parecer, quando plausíveis, referente à revisão de AC realizada, 

mediante processo administrativo. 

  

  
 CAPÍTULO III 

 DO ESTUDANTE 

 Art. 11.  O estudante matriculado em Atividades Complementares deve: 

 I - observar as normas regimentais referentes às Atividades Complementares previstas 

neste Regimento e do específico do curso; 
 II - selecionar a(s) Atividade(s) Complementar(es) Geral(is), de acordo com a sua 

preferência, entre aquelas ofertadas para o semestre letivo, observando a carga horária definida 

na matrícula; 
 III - obter no mínimo 75% de aproveitamento em relação às atividades, conforme o 

cronograma. 
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 Art. 12.  O cumprimento das Atividades Complementares deverá ocorrer conforme 

estabelecido no PPC, durante o período em que o estudante estiver regularmente matriculado. 

 Art. 13.  O não cumprimento das Atividades Complementares no período letivo em que o 

estudante está matriculado, implica matrícula no período letivo subsequente, com carga horária 

correspondente, sem prejuízo da matrícula nas Atividades Complementares próprias do período 

letivo. 

 Art. 14.  A comprovação das Atividades Complementares Específicas para fins 

acadêmicos deve ser feita por meio de requerimento no Portal do Aluno, passando pela apreciação 

formal dos coordenadores. 

  

 CAPÍTULO IV 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 15.  Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmica. 

 Art. 16.  Este regimento entra em vigor a partir da data da sua aprovação. 

 

 

 APÊNDICE I - Distribuição da carga horária Atividades Complementares 

Grupo Especificação Parâmetros 

Limite máximo (%) 
relacionado à carga 

horária total das 
Atividades 

Complementares, 
previstas na matriz 
curricular do curso 

do aluno 

ACG 

Atividades ofertadas pela 
Universidade que visam o 
desenvolvimento de conhecimentos 
gerais, competências e habilidades 
em consonância com as políticas 
educacionais do ensino superior e os 
temas transversais apontados nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. 

20 horas por atividade. 50% 

ACE 

Atividades de iniciação científica, 
realizadas na UCPel, após a matrícula 
de ingresso no curso, mediante a 
apresentação de certificado emitido 
pela UCPel. 

20 horas por atividade, 
computadas após a 
participação de, pelo 
menos, 3 meses em 
projetos de pesquisa, 

quando é apresentado o 
certificado. 

Até 30% 
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ACE 
Publicação em periódicos científicos 
indexados, capítulos de livros, como 
autor ou coautor. 

20 horas por 
publicação, computadas 

mediante a 
comprovação da 

publicação. 

Até 30% 

ACE 
Publicação de anais de congressos 
acadêmicos com reconhecimento 
nacional, como autor ou coautor. 

5 horas por publicação, 
computadas mediante a 

comprovação da 
publicação. 

Até 20% 

ACE 
Atividades de monitoria realizadas em 
disciplinas oferecidas pela UCPel. 

Até 20 horas por 
monitoria de disciplina, 

computadas após a 
apresentação do 

certificado de 
participação.  

Até 25%  

ACE 

Atividades de extensão desenvolvidas 
em órgão vinculado à Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC, desde que não constituam item 
curricular obrigatório. 

Paridade 1h/1h em 
projetos de mínimo de 

10 h. 
Até 10%  

ACE 

Disciplinas cursadas na UCPel, após o 
ingresso no curso, desde que não 
tenham sido aproveitadas como 
equivalentes  e possuam relação com 
o curso do aluno. 

Total da carga horária 
da disciplina 

Até 25%   

ACE 

Disciplinas não consideradas 
equivalentes em ingresso por 
transferência, desde que 
relacionadas ao curso, cursadas até 5 
anos antes da data de matrícula na 
UCPel. 

Total da carga horária 
da disciplina. 

Até 25% 

ACE 

Cursos de educação continuada 
(extensão) ou aperfeiçoamento, 
reconhecidos pelo coordenador do 
curso, desde que relacionadas a área 
de conhecimento do curso que o aluno 
esteja frequentando. 

Paridade 1h/1h, válido 
para cursos de, no 
mínimo, 4 horas. 

Até 25% 

ACE 

Eventos científicos (palestras, 
seminários, workshops, semanas 
acadêmicas, visitas técnicas) na 
condição de ouvinte, organizador ou 
palestrante,  relacionados com a área 
de conhecimento do curso e 
reconhecidos pela coordenação de 
curso. 

Paridade 1h/1h, válido 
para eventos de, no 

mínimo, 2 horas. 
Até 25%  
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ACE 

Estágios complementares não 
obrigatórios em instituições 
reconhecidas ou empresas 
devidamente constituídas, que 
possuam convênio com a UCPel, com 
parecer de profissional supervisor. O 
aluno deverá apresentar o relatório 
final das atividades desenvolvidas no 
respectivo estágio, assinado pelo 
representante legal, com carimbo e 
CNPJ. 

30 horas 
correspondentes a 
cada estágio de, no 
mínimo, 100 horas. 

Até 35%  

ACE 

Vivências Acadêmicas: atividades 
de formação complementar 
específica, contemplando situações 
teóricas-práticas,  e/ou práticas 
assistidas, com a finalidade de adquirir 
e disseminar o conhecimento e as 
melhores práticas nas áreas a que se 
vinculam. Comprovante de certificado 
de participação na Vivência 
Acadêmica para os projetos 
devidamente registrados na 
coordenação de educação 
continuada.  

20 horas 
correspondentes a 

cada vivência, de no 
mínimo, 80 horas. 

Até 30% 

ACE 

Disciplinas cursadas na modalidade 
de Intercâmbio, após o ingresso no 
curso, desde que não tenham sido 
aproveitadas como equivalentes e 
possuam relação com o curso do 
aluno. 

Total da carga horária 
da disciplina 

Até 25%   

ACE 

Atividades sociais de caráter 
eminentemente sócio-comunitário, 
efetuadas em entidade legal e 
beneficente, humanitária ou 
filantrópica, legalmente instituída. 

Equivalência total do 
número de horas 

destinadas ao projeto. 
Válido para atividades 

de, no mínimo, 10 
horas. 

Até 20% 
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ANEXO 5 REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

NÃO SE APLICA 
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ANEXO 6 TABELAS DE DOCENTES DO CURSO 

 

Docente 

 

Curso/ Formação Pós Graduação Disciplinas 

 

Fabio 

Raniere da 

Silva Mendes 

Graduação em Gestão 

da Segurança Privada. 

Graduação em Filosofia 

Graduação em Teologia 

Graduando em 

Educação Especial 

Mestrado em Teologia; Especialização em 

Formação Social, Política e Cultural do RS; 

Pós graduação em Análise Criminal. Pós 

graduação em Segurança Pública e 

Cidadania. Pós-graduação em Gestão de 

Segurança contra Incêndio e Pânico. 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional 

Antropologia Teológica e Direitos Humanos 

-Comportamento Humano nas 

Organizações 

 

Márcio André 

Facin 

Formação de 

Oficiais; Direito. 

Especialização em Direito 

Ambiental; 

Mestrado em Educação Ambiental. 

Gestão Pública e Segurança – Tecnologia de 

Inteligência em Segurança Pública – 

Fundamentos de Proteção e Defesa Civil – 

Resolução de Conflitos 

 

Marina 

Portella 

Ghiggi 

Direito. 

 

Mestrado em Ciências Criminais. Legislação Aplicada – Direito Penal Aplicado I – 
Direito Penal Aplicado II - Criminologia 

Juliana 

Sanches 

dos Santos 

Pedagogia; Letras-

LIBRAS. 

Especialização em Educação para 

Surdos. 

Língua Brasileira de Sinais. 

Luís Teodoro 

Quintana 

Peixoto 

 

 

Graduação em 

Processos 

Gerenciais. 

Especialização em 

Especialização em Gestão de 

Negócios. Especialização em 

andamento em MBA em Gestão 

da Aprendizagem Ativa. 

Fundamentos de Administração. 

Rosane 

Pinheiro 

Kruger Feijó 

Psicologia Especialização em Psicologia  

Habilitação Em Psicologia do 

Trabalho; Mestrado em Política Social. 

Psicologia e Criminologia 

 

Samanta 

Bastos 

Maagh 

Bacharelado e 

Licenciatura Plena em 

Enfermagem 

 

Especialização em Saúde Pública com 

ênfase em Urgência e Emergência em 

Projetos Assistenciais em Enfermagem; 

Mestrado em Ciências. 

Primeiros Socorros. 

 

Graciele Lima 

Sampaio 

Ciências Contábeis  Mestrado em Ciências Contábeis 

 

Auditoria e Investigação de Fraudes 

Marcus 

Paulo 

Spohr 

Jornalismo Especialista em Administração e Marketing 

pela SETREM e Mestre em Política Social  

Comunicação e Expressão 
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ANEXO 7 ATO DE CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE  

 

 


