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1. Apresentação  

Desde o ano de 1961, a Escola da Polícia Civil do Estado de Goiás se faz presente na 

história da segurança pública. São sessenta anos em que não há um policial civil goiano que não 

se reconheça como tal sem se referir aos momentos em que passou nesse lugar.  

Ao longo do tempo, a Escola, hoje conhecida como Escola Superior da Polícia Civil – 

ESPC, mostrou-se fundamental na formação inicial e continuada dos profissionais e durante 

décadas ofereceu, principalmente, cursos que buscavam desenvolver e aprimorar as 

competências técnicas e operativas dos policiais. 

Diante da necessidade dos policiais de irem além do desenvolvimento dessas 

competências, de serem capazes de lidar com a criminalidade, a violência, suas causas e 

consequências, e ao mesmo tempo, de garantirem a qualidade de vida e integridade das 

pessoas envolvidas nesses fenômenos, formaram-se várias agendas nacionais e internacionais 

voltadas à discussão das ações educacionais policiais.  

Após a inserção de políticas públicas de direitos humanos nas ações governamentais 

nacionais, ganharam destaque propostas de ações formativas mais voltadas à ressignificação da 

segurança pública como instituição cidadã.  

Nesse contexto, no ano de 2003 foi apresentada no Seminário Nacional sobre Segurança 

Pública a Matriz Curricular Nacional para ações formativas dos profissionais de segurança 

pública (MCNSP), documento que objetivou ser referência teórico-metodológica para orientar 

as ações formativas desses profissionais. Revisada nos anos de 2005, 2009 e 2014 – ano que 

sofreu a última alteração – a MCNSP é ainda a principal orientação basilar das ações de 

capacitação em todo país. 

Com objetivo claro, a MCNSP buscou: 

favorecer a compreensão do exercício da atividade de Segurança Pública, como prática 
de cidadania, da participação profissional, social e política num estado Democrático de 
Direito, estimulando a adoção de atitudes de justiça, cooperação, respeito à Lei, 
promoção humana e repúdio a qualquer forma de intolerância” (BRASIL, 2014, p. 40). 

De forma específica, esse documento explicita que as ações formativas na segurança 

pública devem criar condições para que os profissionais possam: 

- posicionar-se de maneira crítica, ética e dialógica; 

- enxergar-se como agentes transformadores da realidade social; 

- combater discriminações;  
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- dominar diversas técnicas, linguagens e recursos e utilizá-los de acordo com os 

preceitos legais. 

Os avanços propostos pela MCNSP mostraram-se valiosos para a área afim. Contudo, 

são necessárias ações complementares por parte de cada unidade da federação que enfatizem 

o desenvolvimento de competências técnicas essenciais ao funcionamento dos processos 

policiais civis, visto que o conteúdo abrangido pelo documento nacional não contempla as 

especificidades das atribuições da polícia judiciária e a filosofia do ensino corporativo.  

Em Goiás, a Polícia Civil optou por seguir o espírito democrático e as diretrizes 

metodológicas e pedagógicas da MCNSP e integrá-los às análises das vivências da polícia civil 

goiana para desenvolver uma matriz curricular própria. Dessa forma, iniciou no ano de 2020 a 

elaboração de documento orientador de ações de capacitação, denominado Matriz Curricular 

da Polícia Civil do Estado de Goiás – MACPC/GO. 

Sob essa perspectiva, as ações de capacitação são concebidas na MACPC/GO pelos 

princípios éticos, educacionais e didático-pedagógicos defendidos pela MCNSP e seguem 

também os preceitos da Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento Profissional do 

Estado de Goiás, a qual incluiu, por meio do Decreto 9.738/20, a Escola Superior da Polícia Civil 

no rol de escolas de governo estaduais, responsáveis por desenvolver competências específicas 

para os servidores.  

Essa política dispõe que os objetivos educacionais busquem a melhoria da eficiência e 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão, valorização profissional, inovação na 

administração pública e o espírito de cooperação e garantia de respeito à diversidade. 

Seguindo esses princípios, a MACPC/GO deseja comunicar aos profissionais da Polícia 

Civil que ações de capacitação valorizadoras dos aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais 

que permeiam a atividade policial e da prática de Direitos Humanos são imprescindíveis para 

alcançar o ideal de uma polícia cidadã intimamente ligada à sociedade na qual está inserida, 

cujos profissionais assumem a condição de sujeitos e de promotores de direitos e conectam-se 

às demais pessoas por meio de causas e conseqüências de suas ações. 

Além de se pensar sob a perspectiva da relação da atividade policial civil com a 

sociedade, pensou-se na MACPC/GO como alicerce educacional que possibilitará o 

desenvolvimento individual pleno de cada profissional da Polícia Civil do Estado de Goiás. A 

profissionalização está intimamente ligada à valorização profissional, o que beneficia a 
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autoestima individual e impacta diretamente a qualidade da prestação de serviço de uma 

instituição.  

A ESPC, a partir dos ensinamentos desta Matriz, deseja mobilizar saberes e desenvolver 

competências com o objetivo de profissionalizar cada vez mais as ações policiais, cumprindo, 

em primeiro lugar, a missão de transformar pessoas comuns em policiais civis. Indo além desse 

objetivo institucional, a Escola também deseja incentivar e potencializar o crescimento 

individual de cada policial, disponibilizando-lhe um rol de módulos disciplinares robusto, a 

partir do qual o policial civil poderá construir sua carreira profissional seguindo as necessidades 

da Polícia Civil, mas também seus anseios, habilidades, afinidades, fragilidades e 

potencialidades, podendo tornar-se, assim, referência na área de atuação policial por ele 

escolhida.  

A MACPC/GO, a partir dos valores humanísticos, éticos e didático-pedagógicos da 

MCNSP, completa a formação policial ao adotar um viés técnico-operativo funcional, visando 

fornecer ao policial civil ferramentas que lhe proporcionem agir de forma consciente, confiante 

e segura, aprimorando a cada dia o exercício das funções da Polícia Civil goiana. 

São novos tempos, com novas exigências e isso requer novas atitudes. Por isso, encara-

se o desafio de amadurecimento da Polícia Civil como instituição. Chegou a hora do passo 

adiante, que virá acompanhado de erros e acertos, mas que trará frutos transformadores à 

Polícia Civil principalmente no seu desejo visionário de ser uma instituição reconhecida como 

referência de Polícia Judiciária na elucidação de crimes e na integração social, irradiando boas 

práticas administrativas e operacionais. 

A MCNSP é uma receita brasileira para as ações formativas dos profissionais de 

segurança pública. A MACPC/GO é uma receita adaptada à moda policial civil goiana. 
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2. Princípios  

Os princípios da MACPC/GO seguem aqueles apresentados na MCNSP e tratam-se de 

dogmas que fundamentam a concepção das ações de capacitação. Esses princípios dividem-se 

em três grupos: 

- ético:  a partir da relação existente entre as ações de capacitação e a temática de 

Direitos Humanos, propõe diálogo entre os conhecimentos teóricos e as 

questões práticas da vida. Apregoa que a eficiência policial e a defesa dos 

direitos humanos são compatíveis entre si, representando a relação entre o 

Estado democrático de direito e o cidadão. 

- educacional: apresenta as linhas gerais fundamentadoras das ações de 

capacitação. Essas ações devem fazer parte de um processo que tornará o agir 

dos policiais civis mais eficiente, possuindo, portanto, caráter de ensino 

corporativo por meio de desenvolvimento de competências específicas. 

- didático-pedagógico: orienta as ações referentes aos processos de 

planejamento, execução e avaliação das ações de capacitação. É necessário 

salientar a importância de se valorizar o conhecimento anterior produzido e 

também as dimensões metodológicas adotadas na MACPC/GO, a saber a 

interdisciplinaridade e a transversalidade. Essas abordagens permitem que as 

áreas temáticas, as disciplinas e os módulos disciplinares sejam trabalhados de 

forma sistêmica, isto é, interrelacionando os conteúdos para criar um processo 

de aprendizagem mais significativo (BRASIL, 2014). 
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3. Diretrizes pedagógicas 

As diretrizes pedagógicas adotadas nesta matriz curricular seguem as orientações 

contidas na MCNSP e propõem instrumentos pedagógicos orientadores de práticas de 

capacitação a partir do diálogo entre eixos articuladores e áreas temáticas.  

3.1 Eixos articuladores e áreas temáticas 

 Os eixos articuladores são os conteúdos transversais que permeiam as ações 

formativas. Tratam da relação entre problemáticas sociais inseridas na realidade da atividade 

profissional e são definidos a partir da relevância e pertinência em relação à Segurança Pública 

(BRASIL, 2014). 

A MCNSP trouxe os seguintes eixos como referência nacional, os quais foram mantidos 

como referências para a MACPC/GO: 

Quadro 1 - Eixos articuladores da MCNSP 

Sujeito e interações no 
contexto da Segurança 
Pública 

Necessidade de considerar o profissional como sujeito em interação permanente 
com outros sujeitos e com o ambiente. A articulação do eixo deve abordar 
conteúdos a respeito de si próprio e as relações estabelecidas no contexto do 
exercício da sua profissão. 

Sociedade, Poder, Estado e 
Espaço Público e Segurança 
Pública 

Necessidade de considerar as atividades de Segurança Pública no contexto da 
sociedade oferecendo possibilidades de reflexão sobre os conceitos fundamentais 
de democracia, Estado de Direito e sobre a realidade social e as relações existentes 
nesse contexto. 

Ética, cidadania, Direitos 
Humanos e Segurança 
Pública 

Necessidade de estimular o desenvolvimento de conhecimentos, práticas e atitudes 
relativas às noções de ética, cidadania e Direitos Humanos e suas implicações na 
profissão e na vida social dos profissionais de Segurança Pública. 

Diversidade étnico-
sociocultural, conflitos e  
Segurança Pública 

Necessidade de debater sobre questões voltadas à diversidade do espaço público e 
social, visando estimular a reflexão permanente sobre as intervenções da Segurança 
Pública frente às diferenças socioculturais que se tornam geradoras de conflitos 
marcados por intolerância e discriminação. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2014) 

Os eixos articuladores tratam do contexto no qual a polícia civil e os outros órgãos 

componentes da Segurança Pública estão inseridos e que afetam e são afetados por nossas 

ações (BRASIL, 2014). 

As áreas temáticas, por sua vez, devem apresentar os conteúdos imprescindíveis às 

ações formativas e alinhar-se ao conjunto de competências cognitivas, operativas e atitudinais 

que se deseja desenvolver (BRASIL, 2014). A MCNSP definiu-as como espaços específicos 

divididos conforme a área de atuação profissional e que delimitam o conjunto de conteúdos 

que devem ser trabalhados de modo que contemplem o que é indispensável à formação e à 

capacitação para o exercício da função.  
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A seguir, o Quadro 2 apresenta a descrição das áreas temáticas propostas pela MCNSP 

para o desenvolvimento de competências para os profissionais de Segurança Pública:  

Quadro 2 - Áreas temáticas – MCNSP (2014) 

I -Sistemas, Instituições e Gestão 
Integrada em Segurança Pública 

Compreensão das estruturas organizacionais, desenvolvimento histórico e 
funcionamento das instituições de Segurança Pública. Inclui discussão crítica 
e contextualizada da atuação das carreiras, com o objetivo de que o 
profissional participe do desenvolvimento das políticas de segurança pública. 
Deve estimular, principalmente na formação inicial, o conhecimento dos 
fatores sociais que afetam a atuação da Segurança Pública e possibilitar a 
compreensão crítica dos princípios, estruturas, processos e métodos 
adotados na formulação e implementação de políticas públicas de segurança 
pública. 

II - Violência, crime e controle 
social 

Conhecimento crítico e reflexivo referentes aos fenômenos da violência e do 
crime em sua diversas formas e compreensão de como a sociedade 
relaciona-se com o controle (ou a falta de controle) dessas manifestações.  

III - Conhecimentos jurídicos 

Reflexão crítica sobre o Direito como construção cultural e sobre os Direitos 
Humanos e sua implementação com vistas à atuação dos profissionais. Essa 
reflexão abrange o conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro, 
princípios e normas com destaque para a legislação pertinente à atividade de 
Segurança Pública. 

IV - Modalidades de gestão de 
conflitos e eventos críticos 

Domínio de conhecimento para lidar com situações de conflito e eventos 
críticos relacionados à catástrofes e desastres naturais. 

V - Valorização profissional e 
saúde do trabalhador 

Motivação e bem-estar dos profissionais de Segurança Pública, incluindo 
métodos que valorizem os profissionais e lhes permitam ter uma imagem 
favorável de si como sujeitos e membros da instituição.  

VI - Comunicação, informação e 
tecnologias em Segurança Pública 

Conhecimento e utilização do sistema de comunicação que estrutura a 
instituição. Abordagem geral dos diferentes princípios, meios e modalidades 
de comunicação (verbal e não verbal e a factual) escrita e de massa.. 

VII - Cultura, cotidiano e prática 
reflexiva 

Discussão teórica sobre a prática, a realidade e o cotidiano da profissão. 

VIII - Funções, técnicas e 
procedimentos em Segurança 
Pública 

Conteúdos relativos aos aspectos técnicos e procedimentais inerentes ao 
exercício da função que devem permear as ações formativas e integrar as 
demais áreas temáticas. 

Fonte: adaptado da BRASIL (2014) 

Os conteúdos das áreas temáticas da MCNSP com aplicabilidade na atividade policial 

civil foram incorporados na malha curricular da MACPC/GO, que adotou sete novas áreas 

temáticas, divididas conforme a utilidade do conhecimento para o exercício da função policial 

civil, tendo como resultado a seguinte formação:  

- área temática I - Fundamentos em Segurança Pública 

- área temática II - Investigação policial 

- área temática III - Inteligência 

- área temática IV - Operacional 

- área temática V - Papiloscopia 

- área temática VI - Análise criminal 

- área temática VII - Gestão 
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Em relação à área temática I – Fundamentos em Segurança Pública, o objetivo geral é 

que as disciplinas trabalhem o processo ensino-aprendizagem no sentido de desenvolver 

competências que habilitem o policial civil a compreender o desenvolvimento das instituições 

policiais, seu funcionamento, sua relação com o meio social, com os outros sujeitos e com os 

sistemas com quais a Polícia Civil se relaciona.  

Nas áreas temáticas de II a VII, o objetivo geral é oferecer disciplinas cujos conteúdos 

contemplem todas as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil do Estado de Goiás, abordando 

tópicos científicos, técnicos e procedimentais inerentes ao exercício de cada função, 

produzindo novos conhecimentos a partir da relação entre teoria e vivências policiais civis. 

A seguir, um quadro contendo a abrangência dos conteúdos pertencentes às áreas 

temáticas que compõem a MACPC/GO. 

Quadro 3 - Áreas temáticas – MACPC/GO  

Área temática I  
Fundamentos em Segurança Pública 

Conhecimento dos fatores socioeconômicos, históricos e culturais que 
afetam a atuação da Polícia Civil para compreensão de sua inserção no 
sistema social; conhecimento crítico e reflexivo dos fenômenos da 
violência e do crime em suas diversas formas; reflexão crítica sobre os 
Direitos Humanos e sua implementação com vistas à atuação do policial 
civil. 

Área temática II 
Investigação Policial 

Aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais inerentes ao exercício da 
função policial civil; discussão teórica sobre a prática, a realidade e o 
cotidiano da profissão. 

Área temática III 
Inteligência 

 

Aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais sobre a Doutrina Nacional 
de Inteligência de Segurança Pública (DNISP) e sua aplicabilidade nas 
atividades finalísticas da Polícia Civil. 

Área temática IV 
Operacional 

Aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais sobre as operações policiais 
e o cotidiano operacional dos servidores policiais civis. 

Área temática V 
Papiloscopia 

 

Aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais sobre a papiloscopia e os 
seus contributos para a investigação policial. 

Área temática VI 
Análise Criminal 

 

Conhecimento sobre os conceitos, ferramentas e práticas da análise 
criminal como forma de estabelecer políticas públicas e forma de atuação 
no segmento de segurança pública.  

Área temática VII 
Gestão 

 

Aspectos técnicos, jurídicos e procedimentais no que tange à gestão 
específica das unidades policiais e dos macro-processos gerenciais da 
Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás. 

Fonte: elaboração própria 

3.1.1 Malha curricular da MACPC/GO 

A malha curricular da ESPC utilizou como fontes primárias o núcleo comum de 

disciplinas da última versão da MCNSP, as vivências de ações de capacitação experimentadas 

pela ESPC ao longo dos anos e as novas sugestões apresentadas pelos membros do conselho 

pedagógico da Escola. 
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Cada área temática da MACPC/GO foi dividida em disciplinas e posteriormente em 

módulos disciplinares, cuja relação consta no Quadro 4 a seguir: 

Quadro 4 - Malha curricular 

ÁREA TEMÁTICA I – FUNDAMENTOS EM SEGURANÇA PÚBLICA 

Disciplinas  Módulos  

1. Sistema de Segurança 
Pública 

a. Estado, Sociedade e Segurança Pública 
b. História da Polícia 

2. Violência, crime e 
controle Social 

a. Criminologia aplicada à Segurança Pública 
b. Polícia Comunitária 

3. Cultura, cotidiano e 
prática reflexiva 

a. Direitos Humanos 
b. Ética e Cidadania 
c. Diversidade étnica, sexual e sociocultural 

ÁREA TEMÁTICA II – INVESTIGAÇÃO POLICIAL 

Disciplinas  Módulos  

1. Atendimento ao público e 
encaminhamento de 
demandas 

a. Conceitos e fundamentos 
b. Técnicas de atendimento 
c. Fluxograma 
d. Inteligência emocional aplicada ao atendimento ao público– 
IEAAP 

2. Escrituração e 
documentação 

a. Procedimentos policiais oficiais (PPO) 
b. SEI 
c. Delegacia Virtual/197/CONDEN 
d. RAI 
e. SPP 
f. PROJUDI 
g. Relatórios Policiais 
h. Redação Oficial aplicada à atividade policial 

3. Fundamentos da 
Investigação Policial 

a. Conceitos e fundamentos 
b. Análise prévia, documental e logística 
c. Análise de local de crime 
d. Análise crítica e encaminhamentos 
e. Produção de informação 
f. Operações policiais 
g. Noções de investigação científica 
h. Cadeia de custódia  
i. Psicologia aplicada à investigação policial  
j. Instrumental e ferramentas  
k. Pesquisa em fontes abertas  

4. Fundamentos da 
Macrocriminalidade 

a. Origens históricas do fenômeno do crime e da criminalidade 
organizada 
b. Crime organizado - legislação 

5. Investigações 
especializadas 

a. Investigação de crimes contra a vida 
b. Investigação de crimes contra mulher 
c. Investigação de crimes contra crianças e adolescentes 
d. Investigação de crimes contra o idoso e pessoa com 
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deficiência 
e. Investigação de crimes de furtos e roubos de veículos 
f. Investigação de crimes de furtos e roubos em residência 
g. Investigação de crimes de furtos e roubos de cargas 
h. Investigação de crimes contra a administração pública 
i. Investigação de narcotráfico 
j. Investigação de crimes cibernéticos 
k. Investigação de crimes contra a dignidade sexual 
l. Investigação de atos infracionais 
m. Investigação de crimes difusos 
n. Investigação de crimes de trânsito 
o. Investigação de crimes rurais 
p. Investigação correicional 
q. Investigação de crimes de extorsão mediante sequestro 
r. Investigação de crimes contra instituições financeiras 
s. Investigação de crimes raciais e de intolerância 
t. Lavagem de dinheiro 
u. Investigação de crimes contra a ordem tributária 

6. Medidas cautelares e 
meios qualificados de 
obtenção de prova 

a. Conceito, previsão legal e oportunidade 
b. Medidas cautelares em espécie 
c. Busca e apreensão 
d. Colaboração premiada 
e. Cooperação jurídica internacional 

7. Métodos de entrevista 
investigativa e 
interrogatórios 

a. Análise de micro-expressões faciais, linguagem corporal e 
psicologia da mentira 
b. Introdução à análise investigativa do discurso 
c. Entrevista investigativa e interrogatório 

ÁREA TEMÁTICA III – INTELIGÊNCIA 

Disciplinas  Módulos  

1. Inteligência de Segurança 
Pública 

a. História da atividade de inteligência no Brasil e no mundo 
b. Fundamentos de inteligência de segurança pública 
c. Inteligência e a investigação policial 

2.Técnicas e Rotinas de 
Inteligência de Segurança 
Pública 

a. Produção de conhecimento de inteligência 
b. Análise de inteligência 
c. Análise de vínculos 
d. Inteligência de imagens 
e. Inteligência de sinais – afastamento de sigilo de dados e 
interceptação telefônica 
f. Inteligência de sinais – afastamento de sigilo de dados e 
interceptação telemática 
g. Inteligência de sinais – captação ambiental 
h. Inteligência financeira – afastamento de sigilo bancário e 
fiscal 
i. Criptoativos 
j. Afastamento de sigilo de dados de dispositivos eletrônicos 
k. Fundamentos e práticas de OMD (observação, memorização 
e descrição) 
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l. Reconhecimento operacional 
m. Técnicas avançadas de vigilância 
n. Técnicas de entrevista em inteligência 
o. Recrutamento operacional 
p. Infiltração 
q. Fluxos internos 

3.Contrainteligência 
a. Segmentos de contrainteligência  
b. Gestão e análise de riscos  
c. Plano de segurança orgânica 

4.Inteligência estratégica a. Fundamentos da inteligência estratégica 

ÁREA TEMÁTICA IV – OPERACIONAL 

Disciplinas  Módulos  

1. Armamento, Munição e 
Tiro 

a. Conceitos, origem e normatização dos armamentos 
b. Armas institucionais 
c. Tiro policial 

2. Técnicas e Ações Policiais 
(TAP) 
 

a. Uso diferenciado da força 
b. Defesa policial pessoal 
c. Técnicas de imobilização policial e uso de algemas 
d. Instrumento de menor potencial ofensivo (IMPO) 
e. Abordagem 
f. Entradas 
g. Explosivos 
h. Direção operacional 
i. Conduta de patrulha 
j. Proteção e escolta de autoridade 
k. Técnicas verticais 
l. Atendimento pré-hospitalar policial (APHP) 
m. Gerenciamento de crises 
n. Negociação 

ÁREA TEMÁTICA V – PAPILOSCOPIA 

Disciplinas  Módulos  

 
1. Introdução à Papiloscopia 

a. Evolução histórica, conceitos e fundamentos 
b. Organograma e Carta de Serviços ao Usuário do Instituto de 
Identificação 
c. Importância da papiloscopia na investigação policial 

2. Papiloscopia aplicada 

a. Elementos essenciais em papiloscopia 
b. Métodos de classificação e de arquivamento de impressões 
digitais 
c. Fotografia aplicada à Papiloscopia 
d. Exames papiloscópicos em locais de crime 
e. Exames papiloscópicos em laboratório 
f. Confronto papiloscópico 
g. Sistema AFIS 

3. Identificação  civil 
a. Legislação aplicada ao requerimento de Carteira de 
Identidade 



14 

 

b. Cadastro Civil 
c. Emissão de documentos de identificação no Estado de Goiás  

4. Identificação criminal 
a. Legislação aplicada à Identificação Criminal 
b. Procedimentos da Identificação Criminal 
c. Sistema Goiás Biométrico no âmbito criminal 

5. Identificação 
necropapiloscópica 

a. Exames em necropapiloscopia 
b. Identificação de vítimas de desastre em massa e outros 
protocolos 
c. Papiloscopia no contexto de pessoas desaparecidas  

6. Identificação facial e arte 
forense  

a. Retrato falado e reconstituição facial 
b. Sistema de reconhecimento facial 
c. Comparação facial 

ÁREA TEMÁTICA VI – ANÁLISE CRIMINAL 

Disciplinas  Módulos  

1. Análise criminal tática 
 

a. Fundamentos históricos e conceito 
b. Fontes e análise de dados 
c. Estatística criminal 
d. Técnicas de mapeamento criminal 
e. Análise ambiental 

2. Análise criminal 
administrativa 

a. Produção de conhecimento na análise criminal 
b. Policiamento orientado ao problema e método IARA 

3. Análise criminal 
estratégica 

a. Formulação de indicadores de desempenho e processo 
decisório 
b. Formulação de políticas públicas 

ÁREA TEMÁTICA VII – GESTÃO 

Disciplinas  Módulos  

1. Administração Policial Civil 

a. Apresentação institucional 
b. Gestão de unidade policial 
c. Gestão Superior da Polícia Civil 
d. Formação de formadores 

Quantidade total de disciplinas 26 

Quantidade total de módulos disciplinares 137 

 

Os cento e trinta e sete módulos disciplinares, distribuídos em vinte e seis disciplinas 

reúnem todas as atividades policiais civis identificadas durante a elaboração desta Matriz. As 

ações de capacitação poderão combinar os conteúdos programáticos dos módulos de acordo 

com as necessidades institucionais, mas também a partir dos desejos de cada policial civil em 

desenvolver competências em áreas nas quais irá se profissionalizar com profundidade. 

Para auxiliar as unidades policiais e seus servidores, esta Matriz sugere fluxo de 

aprendizagem para diferentes níveis de formação para cada função policial civil. Dessa forma, 

desenvolveu fluxos para os níveis básico, intermediário e avançado em relação aos cargos de 
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agente de polícia, delegado de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista policial. Essas 

sugestões podem ser visualizadas no Apêndice 3. 

3.2 Orientações teórico-metodológicas 

As orientações teórico-metodológicas contidas nesta Matriz formarão o referencial 

utilizado pelos responsáveis pelo planejamento, realização e acompanhamento das ações 

educacionais dos policiais civis. 

O processo de ensino e aprendizagem refere-se à construção e reconstrução do 

conhecimento por meio do desenvolvimento das competências cognitivas, atitudinais e 

operativas, gerando condições para que as competências se mobilizem e permitam a criação de 

campos de conhecimentos comuns que possam desenvolver as capacidades e habilidades úteis 

para a vida pessoal do policial civil, para a instituição e para a sociedade da qual ele faz parte 

(BRASIL, 2014). 

As competências são as capacidades que tratam de colocar o saber em prática. A 

recomendação da MCNSP é que se aplique o conjunto de competências cognitivas, operativas e 

atitudinais, definidas da seguinte forma: 

- cognitivas (dizem respeito ao saber) - requerem desenvolvimento do pensamento 

por meio de investigação e organização do conhecimento. O profissional deve 

pensar de forma crítica e criativa, posicionando-se, comunicando-se e 

permanecendo em estado consciente de suas ações. 

- operativas (dizem respeito ao saber fazer) - transformam a teoria e o conhecimento 

em prática responsável, refletida e consciente. 

- atitudinais (dizem respeito ao saber ser) - fomentam as potencialidades individuais e 

a capacidade volitiva do profissional, proporcionando a decisão de querer fazer, com 

a conscientização do eu e da interação com o grupo.  

As competências envolvem saberes integrados que necessitam ser identificados nos 

planos de ação educacional em nível adequado e de forma avaliável. Entre esses saberes, 

destacam-se  os seguintes:  

- saber redizer textualmente o que foi dito; 

- saber redizer o que foi dito com as próprias palavras ou expressar em imagem; 

- saber refazer o que foi aprendido em situações semelhantes adaptando-se às 

situações rotineiras; 
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- saber fazer aplicando o conhecimento; 

- saber fazer gestual ao utilizar equipamentos e tecnologia; 

- saber ser, por meio de ações conjuntas de redizer, fazer e refazer 

- saber transformar-se, aplicando ajustes, se necessários; 

- saber fazer relacional, relacionando teoria, prática e contextos (BRASIL,2014). 

O que se busca com a utilização dos saberes é que haja a mobilização entre eles, o que 

permitirá a ligação entre antigos e novos saberes na aplicação de situações concretas e o 

desenvolvimento de novas competências pelo policial civil. 

3.2.1 Delineamento pedagógico 

O delineamento pedagógico nesta matriz segue o apresentado pela MCNSP, que se 

apoia em interações a partir da contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade, o 

que contribuiu para uma visão mais ampla da realidade e para a busca de soluções significativas 

para os problemas. 

Como as ações de capacitação devem guardar estreita relação com a realidade, os 

conteúdos apresentados nos materiais didáticos e nas aulas devem relacionar-se com situações 

vivenciadas pelos policiais, dando sentido à relação entre teoria e prática. 

Para que isso ocorra, conteudista e docente devem realizar transposição didática, que 

significa transformar teoria e prática de referência em teoria e prática significativa, criando 

condições para o processo de construção e aplicação do conhecimento policial.  

Ao longo da transposição didática, a contextualização é um recurso que, se bem 

trabalhado, provocará aprendizagem significativa que mobilizará o discente, retirando-o da 

condição de expectador passivo e permitindo que ele estabeleça uma relação de reciprocidade 

com o objeto de estudo. 

Já a interdisciplinaridade possibilita o diálogo entre disciplinas e amplia a visão do 

discente sobre um tema, pois possibilita o estudo de diferentes campos do conhecimento 

diante do mesmo objeto de estudo e favorece a contextualização dos conteúdos.  

A transversalidade visa eliminar a fronteira entre disciplinas por meio de uma 

intercomunicação entre elas. Refere-se aos temas diversos que permeiam os conteúdos das 

diferentes disciplinas, que exige uma abordagem ampla e diversificada e não se esgota num 

único campo de conhecimento. São diversas áreas com olhares interpretativos diferentes, mas 

que visam a unidade do conhecimento ao organizar o pensamento. 
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Para que seja possível a efetivação dessas interações, a ESPC precisa planejar suas ações 

formativas a partir das análises críticas das ações pedagógicas, da cultura organizacional e de 

possíveis contradições constatadas entre teoria, prática, formação e demandas (BRASIL, 2014.) 

3.2.2 Abordagens e técnicas de ensino 

Assim como disposto na MCNSP, os métodos que nortearão a direção das ações de 

capacitação dos policiais civis goianos também adotarão a abordagem por competência, 

assumindo o compromisso de romper com práticas docentes conservadoras, exigindo espaços 

para a reflexão e discussão na efetivação de práticas pedagógicas mais humanas. (BRASIL, 

2014): 

Serão adotadas as abordagens sugeridas pela MCNSP, conforme Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 - Abordagens a serem adotadas nas ações de capacitação - MCNSP e MACPC/GO 

Local Resolver os problemas onde aparecem 

Criativa Utilizar meios criativos e não convencionais 

Estrutural (policiamento orientado 
ao problema) 

Analisar causas estruturais do problema 

Multifator Considerar problemas sob o ponto de vista mais geral e não apenas na 
abordagem da repressão ao combate ao crime 

Divisão do trabalho e abordagem 
cooperativa 

Considerar cooperação estratégica com instituições, autoridades, 
comunidade e pessoas na resolução de problemas 

Pró-ativa Pensar sobre o problema antes que aconteça 

Fonte: adaptado de BRASIL (2014) 

Além de observar as abordagens, os responsáveis pelas atividades de ensino, ao 

utilizarem situações problematizadoras como recursos de aprendizagem, deverão seguir tais 

orientações metodológicas: 

- compreender quais são as competências necessárias à prática policial; 

- planejar a proposta de atividade a partir dos conhecimentos prévios do policial civil 

e as competências a serem desenvolvidas; 

- apresentar situações problemas a partir do enfoque contextual, interdisciplinar e 

transversal dentro da legalidade, tecnicidade e ética e que criem condições para que  

policiais utilizem habilidades mentais, levantando hipóteses e refletindo sobre a 

ação (antes, durante e depois); 

- entender que os conteúdos são ferramentas para compreender a realidade e auxiliar 

na resolução de problemas; 

- selecionar e planejar as técnicas e as intervenções por meio de questionamento e 

feedback durante a execução (Brasil, 2014). 
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Em relação às técnicas de ensino sugeridas pela MCNSP, serão utilizadas pela 

MACPC/GO as dispostas no Quadro 6, a seguir:  

Quadro 6 - Técnicas de ensino 

 

Resolução de problemas O professor elabora situações-problema; os estudantes a discutem em 
pequenos grupos e levantam hipóteses. A seguir formulam os objetivos de 
aprendizagem e identificam as fontes de pesquisa para o estudo 
individualizado. Cada grupo apresenta ao grande grupo,  que leva à uma 
proposição final, uma explicação ou proposta de ação para o problema. 

Simulação (role playing) Construção de um cenário para vivências com o objetivo de conseguir uma 
aproximação entre teoria e prática, aperfeiçoar habilidades e atitudes e 
construir referências. 

Estudo de casos Discussão de casos (verídicos ou baseados em fatos reais). Os casos devem 
possuir o máximo de informações pertinentes para o estudante analisar ou  
apresentar soluções. 

Lista de tarefas (job aids) Utilizadas quando se objetiva seguir passos na realização de procedimentos. 

Discussão em grupos Apresentação de um tema por grupo. Passado o tempo, os grupos 
apresentam a síntese da discussão.  

Discussão dirigida Análise crítica de um assunto e posterior discussão em grupo. A avaliação é 
feita de acordo com a contribuição dada por cada participante. 

Debate cruzado Dois grupos debatem uma tese contrária a do outro e no final os papéis se 
invertem. 

Grupo de convivência ou 
verbalização e grupo de 

observação 

Dois grupos participam, sendo que o primeiro tem a função de vivência ou 
verbalização e o segundo observa. No final, os papéis se invertem. 

Brainstorming e brainwriting Registrar todas as ideias surgidas, depois categorizá-las e analisá-las com 
auxílio de um coordenador. No final, o grupo toma decisões. 

Exposição dialogada Apresentação de conteúdos que serão explorados a partir de 
questionamentos que promovam a socialização de conhecimento. 

Demonstração ou aula prática Demonstração de técnicas e procedimentos, dando oportunidade de 
exercitar, receber feedback, de aplicar o conhecimento. Essa demonstração 
deve proporcionar aos estudantes possibilidades de reflexão sobre os 
porquês de determinadas técnicas ou ações. 

Portfólios físicos ou digitais Conjunto da produção autoral dos alunos desenvolvido durante o processo 
de aprendizagem. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2014) 

3.2.3 Planejamento e avaliação 

O processo constante de planejamento e avaliação torna-se importante pois permite 

que as decisões sobre elaboração e desenvolvimento das ações educacionais sejam sempre 

revistas de acordo com as diretrizes desta Matriz e em função dos objetivos propostos em cada 

ação. 

O sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem da ESPC não se resume a 

critérios de aprovação e reprovação dos discentes, mas também avalia os responsáveis pelas 

ações educacionais e também a própria Escola, constituindo a base para um monitoramento 

permanente da qualidade e da eficácia das ações de capacitação a partir de critérios 

claramente definidos e divulgados.  
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Esses critérios devem se basear nos objetivos definidos para o processo de formação e 

capacitação e o desenvolvimento de competências. Importa aqui investigar os fracassos e 

avanços a partir da reflexão da prática avaliativa, o que levará os envolvidos nas ações 

educacionais a reconsiderarem suas próprias ideias, ações e atitudes.  

Crê-se que a partir daí, cada policial civil, seja na condição de discente, docente, 

conteudista ou chefe de seção de ensino, poderá conceber projetos pessoais de formação 

transitando do saber-fazer para a formação de sua identidade profissional. 

Será adotado na ESPC o processo de planejamento e avaliação das ações de capacitação 

antes, durante e após as aulas, considerando-se respectivamente as análises diagnóstica, 

formativa e somativa do processo de ensino-aprendizagem, da seguinte forma: 

3.2.3.1 Antes das aulas 

Durante a análise diagnóstica, fase que acontece antes da elaboração da ação 

educacional, é importante que o responsável pelo desenvolvimento da ação (chefe de seção de 

ensino da ESPC) determine o nível de conhecimento dos discentes em relação ao conteúdo que 

será ministrado para que possa realizar o planejamento de ação educacional. Durante o 

planejamento, o elaborador redige o mapa de competências baseado nas ementas e nas 

orientações desta matriz. Para isso, o docente deverá: conhecer as características dos alunos 

(quem são, de onde vêm); criar ambientes de aprendizagem; estabelecer relação conceitual, 

procedimental e atitudinal dos conteúdos e selecionar/criar situações-problema para serem 

aplicadas na ação educacional. 

3.2.3.2 Durante as aulas 

No momento em que se realiza a ação educacional, também é realizada a análise 

formativa ou fase de avaliação do processo. Nessa etapa, o docente e o chefe de seção de 

ensino deverão verificar se os discentes estão conseguindo desenvolver as competências 

desejadas e se os objetivos da ação estão sendo cumpridos. É importante: que seja esclarecido 

aos discentes as competências que terão de desenvolver; que as propostas de atividades sejam 

compreendidas pelos discentes; que o docente intervenha nas práticas educacionais à medida 

que os discentes necessitem; que encorajem a ação; que estimulem a reflexão dos discentes 

sobre o que estão fazendo e o porquê disso; que dê e peça feedback durante o evento 

educacional; que possibilite que os alunos possam sistematizar e socializar o aprendizado. 
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3.2.3.3 Após as aulas 

 Finalizadas as aulas, será realizada a análise somativa, momento em que  o chefe de 

seção de ensino verificará em que medida os discentes atingiram os objetivos propostos e 

conseguiram desenvolver as competências desejadas, além de analisar os sentimentos de 

docentes e discentes em relação à ação concluída e ao desempenho da ESPC e de todas as 

pessoas envolvidas no processo. Essa análise permitirá que os responsáveis pelo 

desenvolvimento da ação educacional reflitam sobre a atuação das pessoas envolvidas, avalie o 

processo e o resultado e replaneje ações futuras.  
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4. Ações de capacitação desenvolvidas pela ESPC 

4.1 Tipos e premissas 

Segundo a Política Estadual de Capacitação Profissional do Estado de Goiás, consideram-

se ações de capacitação aquelas que contribuem para a atualização profissional e podem ser 

singularizadas em ações educacionais, que admitem os formatos apresentados no Quadro 7, a 

seguir: 

Quadro 7 - Tipos de ações educacionais 

AÇÕES 
EDUCACIONAIS 

DESCRIÇÃO 

Alinhamento 
orientações e diretrizes para um público específico, a serem realizadas conforme a 
demanda; 

Conferência 
reunião formal, em que um especialista desenvolve determinado tema, mediada por 
presidente de mesa que recepciona, ao final, os questionamentos dos presentes; 

Congresso 
evento de grande porte que objetiva reunir participantes com formação e interesses 
comuns ou afins para a discussão de temas de determinada área do conhecimento e 
previamente selecionados, também pode englobar outras ações educacionais; 

Curso 

evento educacional de curta duração (até 40 horas), média duração (acima de 40 horas e 
até 180 horas) ou longa duração (acima de 180 horas), estruturado a partir de uma ou mais 
disciplinas relacionadas entre si e cujo planejamento contempla objetivos, público-alvo, 
modalidade, conteúdo programático e metodologia como elementos básicos; 

Encontro 
reunião de profissionais de determinada área, com o objetivo de discutir e buscar soluções 
para problema específico; 

Exposição 
ação para promover, divulgar e informar sobre produtos, técnicas, serviços, arte e 
multimídia; 

Fórum 
evento de interesse coletivo caracterizado pelo debate, pela discussão e pela manifestação 
do público, em cujo final o mediador conclui apresentando a opinião da maioria; 

Mediação painéis e debates que evidenciam múltiplas perspectivas sobre um assunto 

Oficina 
metodologia de trabalho em grupo, caracterizada pela construção coletiva de um saber com 
a aplicação de uma abordagem prática de aprendizado, por meio de experimentação – 
“aprender fazendo”; 

Palestra apresentação oral de um tema de interesse comum a um grupo de pessoas; 

Roda de conversa evento para troca de experiências; 

Seminário 
encontro de especialistas mediado pela presença de um coordenador junto a participantes 
que também dominam o assunto; 

Simpósio 
reunião científica destinada à discussão de um mesmo tema por diversos especialistas, com 
a presença de um moderador e sem o fomento do debate entre os participantes; 

Treinamento 

evento de curta duração realizado regularmente e elaborado com o propósito de instruir os 
participantes a como fazer, utilizar ou acomodar determinada técnica ou comportamento 
em sua rotina de trabalho, para desenvolver novas habilidades e competências de maneira 
mais imediata e mudar comportamentos; 

Viagem de estudo 
visita a instituições públicas ou privadas, no país ou no exterior, feita em grupo ou 
isoladamente, com o propósito de obter conhecimentos técnicos ou científicos aplicados à 
gestão pública 

Workshop evento constituído por duas partes, uma expositiva e outra prática e demonstrativa. 

Fonte: Adaptado de GOIÁS (2020). 
 

As ações educacionais no âmbito da ESPC serão norteadas no campo didático-

pedagógico pelos princípios, diretrizes e conteúdos programáticos apresentados nesta matriz 
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curricular. Já no campo administrativo, serão as regras processuais e documentais da ESPC que 

nortearão essas ações. 

Importante ressaltar que antes do desenvolvimento de qualquer ação educacional na 

ESPC, é necessário que três premissas básicas sejam observadas durante a fase de sua criação: 

 

Há dois tipos de competências a serem desenvolvidas conforme a Política Estadual de 

Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Estado de Goiás: gerais e específicas. As gerais 

são as desenvolvidas para todos os servidores, independendo do lugar onde estão lotados, do 

cargo que ocupam ou da função que exercem. Já as específicas são aquelas desenvolvidas para 

os servidores de forma complementar, destinada à área finalística de atuação. As ações 

educacionais promovidas pela ESPC tratarão exclusivamente de competências específicas 

relacionadas à atividade policial civil. 

Caso o objetivo apresentado seja o desenvolvimento de uma competência geral, está 

previsto na Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Estado de Goiás 

que o interessado deverá procurar a Superintendência da Escola de Governo, unidade 

responsável por essa atribuição. 

 

Os conteúdos programáticos apresentados nas ementas da ESPC configuram-se como 

um rol completo de temas específicos da atividade policial civil. Esses temas podem ser 

combinados entre si de inúmeras formas, possibilitando uma infinidade de eventos 

educacionais corporativos. É possível, portanto, que a ação educacional contenha itens de 

ementas diversificadas, mas que unidos, complementar-se-ão a fim de alcançar o objetivo 

proposto.  

Cada ação educacional atenderá uma demanda específica e poderá conter mais ou 

menos conteúdo, dependendo do objetivo, das competências a serem desenvolvidas, do tempo 

disponibilizado à capacitação, dos conhecimentos prévios do público-alvo, da modalidade de 

ensino e das estratégias de ensino-aprendizagem adotadas. 

Caso a demanda apresentada à ESPC não possa ser suprida pelos conteúdos das 

ementas desta Matriz, caberá à Divisão Pedagógica da ESPC a análise do fato e, caso haja 

2ª premissa: o conteúdo a ser ministrado na ação educacional será escolhido 

obrigatoriamente dentre os conteúdos programáticos que compõem as ementas dos 

módulos disciplinares da MACPC/GO. 

1ª premissa: a ESPC é a Escola de Governo no Estado de Goiás responsável pelo 

desenvolvimento de competências específicas do órgão Polícia Civil. 
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necessidade, será encaminhada ao Conselho Pedagógico da ESPC proposta de inovação nas 

ementas disciplinares. O Conselho avaliará a viabilidade de criação de novos conteúdos, 

módulos, disciplinas e até áreas temáticas.  

 

Ao se elaborar uma ação educacional, é necessário compreender que a abordagem 

metodológica adotada pela MACPC/GO é a formação por competências. Portanto, é essencial 

que sejam mencionadas quais competências cognitivas, operativas e atitudinais serão 

desenvolvidas na ação educacional. Conhecidas as competências, o elaborador deverá adotar 

técnicas de ensino adequadas a cada objetivo proposto. Essas técnicas de ensino também 

deverão estar explícitas no plano de ação educacional e deverão ser selecionadas dentre as 

dispostas na MACPC/GO (ver Quadro 6). 

Em relação aos materiais didáticos adotados na ação educacional, é obrigatório o uso 

daqueles produzidos e/ou previamente aprovados pelo Conselho Pedagógico da ESPC. 

Cada ementa disciplinar conterá seu respectivo material didático composto por apostila, 

slides de apresentação e videoaula. Caso o docente proponha qualquer tipo de 

complementação, deverá apresentar ao chefe de seção o material que gostaria de adotar na 

ação educacional, o qual será apreciado pelo Conselho Pedagógico e, caso aprovado, também 

poderá ser utilizado como recurso didático. 

4.2 Processo de desenvolvimento  

As ações educacionais desenvolvidas pela ESPC seguem o seguinte fluxo: fato gerador, 

determinação, elaboração, autorização, realização. 

4.2.1 Fato gerador 

O fato gerador é o acontecimento que gerou a necessidade de desenvolvimento de 

competências específicas dos policiais civis. Pode surgir da vivência do policial no exercício da 

função; da observação cotidiana dos chefes de unidades, que podem detectar a necessidade de 

aperfeiçoamento em algumas atividades ali desenvolvidas; de reclamações e sugestões da 

sociedade civil, que podem apontar fragilidades nas atividades policiais civis; do surgimento de 

novas leis e normativas dispondo sobre novos processos policiais; e, por fim, do desejo 

individual ou coletivo de melhoria no exercício de cada função dentro da Polícia Civil. As 

3ª premissa: a ação educacional adotará diretrizes pedagógicas apresentadas na 

MACPC/GO e material didático produzido pela ESPC ou aprovado pelo Conselho 

Pedagógico. 
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demandas, portanto, poderão ser individuais, formadas por grupos de policiais ou, ainda, 

institucionais.  

A demanda será formalizada pelo preenchimento de formulário (cujo modelo encontra-

se no site da ESPC) e encaminhado via SEI - Sistema Eletrônico de Informações. A solicitação 

poderá realizada pelo policial de forma individual ou pelo chefe da unidade representando-a. 

Quando a demanda for direcionada a toda a instituição e originária da Direção Geral da Polícia 

Civil, dar-se-á por qualquer meio hábil de comunicação. 

O modelo de formulário a ser preenchido está disposto no Quadro 8, a seguir: 

Quadro 8 - Modelo de solicitação de ação educacional 

Solicitação de ação educacional 

(  ) demanda individual 
(  ) demanda de unidade policial 

Nome e cargo do 
solicitante 

 

Número de 
servidores a serem 
capacitados 

 

Telefone  

Email  

Justificativa da 
solicitação 

[descrever de forma pormenorizada a necessidade verificada pelo solicitante. Deve-se 
explicar se a demanda surgiu de reclamações, constatações de incapacidade técnica ou 
desejo de aperfeiçoamento  ou especialização em determinado tema] 
 

Item MACPC/GO [caso o solicitante tenha pesquisado entre os conteúdos da MACPC/GO, informar as áreas 
temáticas, disciplinas e módulos pelos quais possui interesse em ser capacitado] 

 

4.2.2 Determinação 

Diante da verificação da necessidade, a Direção da ESPC determinará para que a ação 

seja realizada, acionando assim a Divisão Pedagógica que será responsável pela coordenação 

do desenvolvimento da ação educacional pelas Seções de Ensino, Divisão Administrativa e 

Secretaria Pedagógica. 

4.2.3 Elaboração 

Após a determinação, inicia-se o desenvolvimento e a análise formativa de cada ação 

educacional. A Divisão Pedagógica da ESPC supervisionará a elaboração do Plano de Ação 

Educacional, que será atribuída aos chefes das seções de ensino. Quando se tratar de 

modalidade de ensino presencial, a ação será coordenada pelos chefes de Seção de Ensino de 

Investigação Policial, Gestão, Operacional, Papiloscopia e Inteligência. Quando se tratar de 

modalidade de ensino à distância, será coordenada pelo chefe de Seção de Ensino em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Por fim, quando a modalidade for híbrida, caberá aos dois 
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chefes de seção a elaboração, realização e avaliação da ação educacional, cada um agindo em 

seu espaço de atuação e em consonância com as ações do outro. 

Para redigir o Plano de Ação Educacional, primeiramente o chefe de seção consultará 

a(s) ementa(s) disciplinar(es) que atende (m) a demanda apresentada, pois é esse documento 

que apresentará todas as informações pedagógicas necessárias para o desenvolvimento das 

ações educacionais e também dos materiais didáticos que poderão ser utilizados.  

O modelo de ementa disciplinar adotado pela ESPC baseou-se na sugestão de itens 

apresentados pela MCNSP, como se vê a seguir no Quadro 9: 

Quadro 9 - Modelo de ementa  

Área temática Escrever o nome da área temática, seguida da numeração correspondente 

Disciplina 
Escolher a disciplina inserida em sua respectiva área temática e sua numeração 
correspondente 

Módulo Escolher o módulo inserido em sua respectiva disciplina e a letra correspondente 

Código do 
módulo 
disciplinar 

Possui três campos, separados entre si por ponto final (.), formulados da seguinte forma: 

• campo 1: nº área temática escrito em algarismo romano (I, II, III, IV, V, VI, VII) 

• campo 2: nº da disciplina escrito em algarismo indo-arábico (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

• campo 3: letra minúscula dos módulos disciplinares escrita em alfabeto oficial da 
língua portuguesa (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) 

• exemplo: Área temática I, disciplina 1, módulo a (Investigação Policial, Atendimento 
ao Público, Conceitos e fundamentos 

- Código: II.1.a 

 
Mapa de 
competências do 
módulo 
disciplinar 

Trata-se de instrumento utilizado para orientar a seleção dos conteúdos de cada disciplina de 
acordo com as dimensões do conhecimento que expressam conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

Carga horária 
recomendada Indicar a carga horária total recomendada  

Descrição do 
módulo 
disciplinar 

Contextualização da disciplina, tratando dos seguintes aspectos: 

• histórico da disciplina e sua relação com o contexto atual; 

• apresentação das abordagens teóricas existentes se houver e a menção 
sobre qual será utilizada; 

• problemáticas que a disciplina visa levantar/responder; 

• importância para a formação ou capacitação continuada. 

Objetivo  

O professor é o facilitador que cria “condições para”. O objetivo conterá verbos de ação que 
permitam visualizar o comportamento que se espera do aluno ao final da disciplina. Deve ser 
escrito obedecendo às dimensões do conhecimento: 

• saber (conhecimento): aspectos conceituais que o policial deve saber em 
relação à disciplina 

• saber fazer (habilidades e conteúdos procedimentais): métodos, técnicas, 
procedimentos e habilidades de pensamento: observação, análise, síntese. 

• saber ser (atitudes): valores, crenças, atitudes fortalecidas pelas situações 
vividas dentro do campo disciplinar em questão. 

 
Conteúdo 
programático 

Sua descrição foca no que o profissional precisa saber em relação à disciplina. Não se trata de 
um fim em si mesmo, mas ferramentas que possibilitam refletir sobre a prática do profissional 
e as possibilidades de intervenção na realidade. 

Bibliografia 
indicada 

Fontes de pesquisa que devem fundamentar a elaboração do material didático, o qual deve 
estar alinhado ao conteúdo programático e às estratégias de ensino e à avaliação de 
aprendizagem. 
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Estratégias de 
ensino e 
aprendizagem 

Selecionar estratégias imprescindíveis para possibilitar o alcance dos objetivos. Deve-se 
privilegiar métodos e técnicas coerentes com o ensino ativo adequado aos objetivos. 

Avaliação de 
Aprendizagem 

Descrever o que será observado durante a execução da disciplina para facilitar o feedback do 
docente sobre o desempenho do discente, propiciando reflexão do aluno sobre a ação 
realizada. 

Referências bibliográficas: 
 Fontes de pesquisa utilizadas na elaboração do conteúdo da ementa. 

Fonte: elaboração própria a partir do modelo sugerido por BRASIL, 2014. 

A partir da ementa disciplinar será elaborado o Plano de Ação Educacional, no qual o 

chefe de seção apresentará à Direção da ESPC uma proposta de evento para a ação escolhida, 

selecionando o tipo de evento, os objetivos, as competências que serão desenvolvidas, o 

conteúdo programático, a carga horária adequada, a modalidade de ensino, as técnicas de 

ensino, a avaliação e o corpo docente. 

O planejamento deve estar equilibrado entre as potencialidades e fragilidades dos 

discentes que formam o público-alvo e as competências que serão desenvolvidas na ação, 

optando por técnicas de ensino adequadas ao cumprimento dos objetivos da ação. 

O modelo de Plano de Ação Educacional a ser adotado pela ESPC está demonstrado no 

Quadro 10, a seguir: 

Quadro 10 - Modelo de Plano de Ação Educacional 

Plano de [tipo de ação educacional] 

Nome  [nome do evento] 

Competências  [detalhar quais competências cognitivas, atitudinais e operativas serão desenvolvidas] 

Público-alvo 
 

[escrever a quantidade de discentes e em qual(is) unidade(s) policial(is) eles estão 
lotados] 

Carga-horária 
 

[escrever a carga horária total do evento e, no caso de modalidade híbrida de ensino, 
detalhar a carga horária de cada modalidade] 

Modalidade 
 

[escolher entre presencial, à distância ou híbrida. Na modalidades híbrida à distância 
deverá ser indicado e as aulas poderão ocorrer de forma síncrona - quando docentes e 
discentes estiverem conectados ao mesmo tempo por meio de um encontro - ou de 
forma assíncrona - quando discente e docente não se encontrarem e se comunicarem 
por meio de mensagens eletrônicas cujas respostas não são imediatas.] 

Docente(s) [nome],[CPF], [titulação] 

Conteúdo 
programático 
 

[importar o conteúdo com os códigos originários da MACPC/GO. 

- Área temática: I, II, III, IV, V, VI, VII 

- Disciplinas: numeradas por algarismos indo arábicos, dependendo da área 
temática escolhida 

- Módulo disciplinar: letras do alfabeto oficial da língua portuguesa, dependendo 
da escolha 

- Itens do conteúdo: extração realizada respeitando sua numeração original, caso 
o módulo não necessite ser ministrado em sua totalidade] 

Estratégias de 
aprendizagem 

[escolher a(s) que mais se adequa(m) ao objetivo da ação educacional] 



    

    

27 

 

Referências 
bibliográficas 

[escrever todas as referências que serão utilizadas na ação educacional. Caso a 
bibliografia utilizada seja a mesma indicada pela ementa, deve-se escrever que se trata 
da Bibliografia básica da ementa. Se o elaborador utilizar outras fontes para  a realização 
da ação, ou ainda, utilizar parcialmente as fontes indicadas na ementa - no caso de 
extrair apenas alguns itens do conteúdo programático - ele deve transcrever todas as 
fontes para este espaço] 

Fonte: elaboração própria 

 

Além de planejar e redigir o Plano de Ação Educacional, o chefe de seção fará contato 

com o docente responsável por ministrar a ação educacional com o qual definirá os critérios a 

serem adotados no desenvolvimento da ação.  

Caso a ação educacional escolhida seja curso ou treinamento, caberá ao docente 

elaborar o plano de aula, onde constarão informações individualizadas do planejamento feito 

pelo docente.  

 A elaboração do plano de aula é feita para cada período de 45 minutos, isto é, cada 

hora-aula deverá possuir um plano de aula, o qual deverá seguir o modelo demonstrado no 

Quadro 11, a seguir:  

Quadro  11 - Modelo de Plano de Aula 

Fonte: elaboração própria 

4.2.4 Autorização 

 A Direção da ESPC autorizará (ou não) a realização da ação e determinará, em caso de 

aprovação, que se expeça a portaria da ação educacional. Em caso de reprovação com 

possibilidade de nova avaliação, a Direção da ESPC indicará à Divisão Pedagógica quais 

providências deverão ser tomadas para nova proposta de ação educacional. 

Plano de Aula 
 

Nome do curso ou 
treinamento: 

[nome do evento] 

Aula  [inserir o número da aula, por exemplo: Aula 1] 

Data [dia em que se realizará a aula] 

Docente: [nome completo do professor] 

Objetivos de aula [escolher entre os objetivos do curso/treinamento, os específicos da aula] 

Conteúdo programático [escolher entre os itens programáticos do plano de ação educacional] 

Estratégias de 
aprendizagem 

[escolher a(s) que mais se adequa(m) ao objetivo do curso/treinamento] 

Recursos didáticos 
necessários 

[recursos especiais de que o docente necessita para ministrar a aula] 
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4.2.5 Realização 

Após a aprovação, a Seção de Secretaria Pedagógica expedirá a Portaria da ação 

educacional, a qual conterá as informações gerais da ação e apresentará as informações 

estruturantes dos conteúdos, como demonstrado na Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 - Modelo de Portaria de ação educacional 
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Com a portaria instaurada, cabe à Divisão Pedagógica e  às suas seções indicarem para a 

Divisão Administrativa da ESPC quais as necessidades logísticas de cada ação educacional, 

acompanharem a realização e fornecerem suporte aos discentes, docentes e outras pessoas 

envolvidas na ação. 

Realizados os cursos, a Secretaria Pedagógica providenciará a documentação de 

remuneração dos docentes, de certificação para docentes e discentes e o devido arquivamento 

das informações referentes às ações educacionais. 

4.3 Processo de avaliação 

Durante e após a execução da ação educacional, o chefe de seção responsável pelo 

evento realizará as avaliações formativa e somativa com discentes e docentes, buscando 

analisar a qualidade do evento e aperfeiçoar as futuras ações. 

Para isso, serão aplicados formulários contendo perguntas sobre as impressões 

individuais durante as aulas. 

O formulário para discentes segue o modelo apresentado no Quadro 12, a seguir: 

 

Quadro 12 - Modelo de ficha de avaliação de ação educacional realizada pelo discente 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE AÇÃO EDUCACIONAL - Preenchimento pelo discente 

Data da ação educacional: Nome do docente: 

 

O objetivo deste questionário é avaliar a qualidade da ação educacional pelo ponto de vista do discente. Sua 
avaliação é muito importante para aperfeiçoar as ações educacionais futuras.  
Para avaliar, atribua no questionário abaixo a nota que reflete sua avaliação sobre os aspectos relacionados à ação 
educacional, utilizando a seguinte escala: 
Muito abaixo das 

expectativas 
Abaixo das 

expectativas 
Correspondeu às 

expectativas 
Acima das 

expectativas 
Superou as 

expectativas 
Não se Aplica 

1 2 3 4 5 n/a 

Quanto à organização 1 2 3 4 5 n/a 

Divulgação do curso        

Sistema de matrícula       

Atendimento na secretaria pedagógica       

Atendimento na recepção da escola       

Limpeza dos ambientes       

Qualidade dos móveis       

Qualidade dos recursos eletrônicos       

Conteúdo programático 1 2 3 4 5 n/a 

Adequação do conteúdo aos objetivos da ação educacional       

Sequência lógica de apresentação dos conteúdos        

Adequação da carga horária ao conteúdo       

Relação entre teoria e prática policial civil       

Atividades do docente 1 2 3 4 5 n/a 

Apresentação do objetivos da aula       
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Apresentação das atividades da aula       

Adequação dos métodos de ensino com o objetivo proposto       

Adequação das atividades práticas        

Quantidade das atividades       

Supervisão do docente durante as atividades práticas       

Domínio do conteúdo pelo docente       

Coerência da avaliação com o conteúdo ministrado       

Preocupação do docente com a compreensão do assunto pelos discentes       

Postura do docente em relação à diversidade de gênero e sociocultural       

Assiduidade e pontualidade       

Respeito e cortesia com as pessoas       

Clareza e objetividade ao expor o assunto        

Habilidade na utilização de métodos e técnicas de ensino       

Utilização dos materiais didáticos       

Resumo do conteúdo no final da aula       

Material didático 1 2 3 4 5 n/a 

Adequação do material didático ao conteúdo programático       

Atualização do material didático       

       

Avaliação Geral de curso 

De 0 a 10, qual nota você atribuiria para esta ação educacional?  

Você se sente capaz para aplicar os conhecimentos / práticas adquiridos durante a ação educacional?  
Sim(  ) Não(  )  
Em caso negativo, justifique por favor: 
 

Os conhecimentos adquiridos no curso são aplicáveis na sua rotina de trabalho? Sim( ) Não( ) Em caso negativo, 
justifique por favor: 
 

Caso deseje, utilize o espaço abaixo para fazer outros comentários ou deixar suas sugestões: 
 

 

Já os docentes também avaliarão a ação educacional, por meio do preenchimento do 

formulário apresentado no Quadro 13, a seguir: 

 
Quadro 13 - Modelo de ficha de avaliação de ação educacional realizada pelo docente 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE AÇÃO EDUCACIONAL - Preenchimento pelo docente 

Data da ação educacional: Nome: 

 

O objetivo deste questionário é avaliar a qualidade da ação educacional pelo ponto de vista do docente. Sua 
avaliação é muito importante para aperfeiçoar as ações educacionais futuras.  
Para avaliar, atribua no questionário abaixo a nota que reflete sua opinião sobre os aspectos relacionados à ação 
educacional, utilizando a seguinte escala: 

Muito abaixo das 
expectativas 

Abaixo das 
expectativas 

Correspondeu às 
expectativas 

Acima das 
expectativas 

Superou as 
expectativas 

Não se Aplica 

1 2 3 4 5 N/A 

Organização 1 2 3 4 5 n/a 

Comunicação com o chefe de seção       

Atendimento realizado pela secretaria pedagógica       

Disponibilidade de material necessário       

Limpeza dos ambientes       
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Qualidade dos móveis       

Qualidade dos recursos eletrônicos       

Conteúdo programático 1 2 3 4 5 n/a 

Apostila       

Adequação da carga horária ao conteúdo       

Relação entre teoria e prática policial civil       

Discentes (avaliação geral da turma) 1 2 3 4 5 n/a 

Motivação       

Disposição para participar das atividades       

Interesse       

Comportamento durante as aulas       

Pontualidade       

Material didático 1 2 3 4 5 n/a 

Adequação do material didático ao conteúdo programático       

Atualização do material didático       

Observações 

Caso deseje, utilize o espaço abaixo para fazer outros comentários ou deixar suas sugestões: 
 
 

 

 



33 

 

4.4 Materiais didáticos 

As ações educacionais do tipo curso e treinamento possuem como suporte de 

aprendizagem o material didático adotado pela ESPC, formado por apostila didática, slides de 

apresentação e videoaula.  

A apostila didática é um material escrito que apresenta todo o conteúdo teórico que 

será estudado em cada tópico de ensino. Trata-se do principal suporte didático oferecido pela 

ESPC no processo de ensino-aprendizagem.  

Os slides de apresentação tratam-se de documentos de apoio para o docente utilizar 

durante aulas presenciais ou à distância. Serão redigidos a partir do texto da apostila e 

apresentarão a síntese das ideias principais do conteúdo. 

Já as videoaulas são ferramentas indispensáveis em ações educacionais realizadas nas 

modalidades de ensino em que a presença física do professor pode ser substituída ou 

complementada pelo ambiente virtual. 

4.4.1 Apostila didática 

A apostila didática é o principal suporte de aprendizagem oferecido pela ESPC e é a 

partir do seu conteúdo que serão elaborados os outros materiais didáticos, como slides e 

videoaulas. 

Existe um padrão a ser adotado nas apostilas didáticas da ESPC que objetiva nortear o 

trabalho do conteudista na estruturação e formatação desse material; proporcionar identidade 

institucional em todos os materiais da ESPC, por meio da adoção de formatação, de estrutura e 

de símbolos gráficos padrões na elaboração dos conteúdos; e ainda, auxiliar na construção de 

conteúdos que sejam facilmente compreendidos pelos alunos e que alcancem aos objetivos de 

aprendizagem da ementa disciplinar correspondente. 

As responsabilidades sobre as apostilas são divididas entre a ESPC e o conteudista, de 

modo que a escola assume as atividades de: acompanhar o trabalho do elaborador de 

conteúdo, auxiliando-o na elaboração do material didático; analisar e revisar o conteúdo 

entregue, aproveitando-o conforme as necessidades da Polícia Civil do Estado de Goiás, e  

promover a diagramação e produção gráfica final das apostilas. 

Ao conteudista cabem as funções de elaborar o material didático seguindo as instruções 

contidas nesta Matriz e ceder os direitos patrimoniais do material entregue à ESPC. 
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A estrutura da apostila didática deverá obedecer aos padrões estabelecidos neste 

roteiro e será composta por capa, ementa, apresentação do conteudista, sumário e conteúdo. 

4.4.1.1 Capa 

Será diagramada pela ESPC, mas o conteudista pode auxiliar ao sugerir à Escola imagens 

e elementos que representem o tema. 

4.4.1.2 Ementa 

A ementa é o primeiro elemento documental da apostila e deverá ser transcrita sem 

que sofra qualquer alteração. Todas as ementas disciplinares podem ser consultadas no 

Apêndice 1 desta matriz curricular.  

4.4.1.3 Apresentação 

A apresentação é elaborada pelo conteudista e trata-se do texto no qual ele se 

apresenta aos discentes, falando brevemente sobre suas qualificações para escrever o texto 

que é a principal fonte de conhecimento de determinado tema. 

4.4.1.4 Sumário 

O sumário será criado pela ESPC a partir dos títulos e subtítulos criados pelo autor. 

Trata-se da enumeração das principais seções de um documento que se apresenta na mesma 

ordem que a matéria contida nele.  

4.4.1.5 Conteúdo 

O conteúdo será elaborado conforme as regras a seguir: 

a) em relação à redação do conteúdo:  reside nessa tarefa o maior desafio que é 

elaborar o material que será o principal suporte de aprendizagem, sendo vital a importância da 

qualidade do texto. 

O conteudista, a partir dos objetivos da ementa disciplinar, deve planejar quais assuntos 

são essenciais para se alcançar os objetivos propostos. Deve ainda buscar fontes de pesquisa 

com boa reputação nos meios literários e acadêmicos, pois são as fontes que garantirão a 

credibilidade do conteúdo da apostila. 

A partir de fontes confiáveis, o conteudista elaborará seu texto e poderá estruturá-lo a 

partir das ideias de outros autores, desde que faça o uso correto de citações a fim de não 
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praticar plágio. É considerado plágio a apropriação indevida de ideias, conceitos e frases de 

outra pessoa que originalmente pensou e publicou sobre determinado assunto1. 

Além de produzir um texto original, o conteudista deve atentar-se para a aplicação 

adequada da linguagem a ser utilizada no texto da apostila. É necessário manter o pensamento 

nos objetivos das apostilas e em seu público-alvo, indagando-se: 

 - Por que escrevo sobre isso? e 

 - Para quem escrevo sobre isso? 

São as respostas a essas perguntas que darão o tom da linguagem do texto da apostila, 

pois ao responder o porquê, o elaborador levará em consideração o objetivo do conteúdo e 

quais competências deseja desenvolver. Ao responder sobre o destinatário da mensagem, o 

elaborador considerará as características intelectivas das pessoas, adequando assim a 

mensagem a ser compartilhada. 

No texto do conteúdo estarão as informações necessárias e suficientes para cumprir o 

objetivo da ementa. Caso o elaborador deseje repassar outras fontes de aprendizagem, ele 

poderá fazê-lo na apostila. Para isso, ele adotará em seu texto a seção denominada Saiba mais. 

Nessa seção, o conteudista poderá indicar materiais complementares ao texto da 

apostila, com o objetivo de aprofundar o conhecimento do aluno. Ele poderá indicar filmes, 

artigos, livros e qualquer outro material que julgue adequado aos objetivos da aprendizagem. 

Se o material indicado estiver disponível na internet, é importante que o conteudista apresente 

no texto o atalho para acessá-lo, como, por exemplo, um link ou um código QR. 

b) em relação à elaboração de exercícios de fixação:  finalizado o texto principal e as 

informações complementares, o conteudista acrescentará a seção Exercícios, composta por 

questões objetivas ou subjetivas adequadas aos objetivos de aprendizagem da aula. Se as 

questões não forem de autoria do conteudista, deverá ser indicada a fonte de pesquisa. 

c) em relação à apresentação das referências bibliográficas:  nessa seção deverão ser 

citadas todas as fontes utilizadas pelo autor na elaboração da apostila, segundo a norma NBR 

6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

                                                        
1 Cartilha sobre plágio acadêmico da Universidade Federal Fluminense. 
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4.4.1.6 Formatação 

O texto poderá ser entregue pelo conteudista com formatação simplificada, pois todo o 

material será diagramado posteriormente pela ESPC. Essa formatação para o elaborador 

compreende o seguinte padrão: 

- Fonte Calibri, tamanho 12; 

- Espaçamento entre linhas 1,5; 

- Início do parágrafo com recuo de 1,25 cm (recuo automático); 

- Títulos e seções escritos em caixa alta para facilitar a diagramação. 

4.4.2 Slides para apresentação 

Os slides serão utilizados como ferramentas de apoio pelo docente nas aulas presenciais 

e também nas aulas em ambiente virtual. Na prática, almeja-se que o docente não faça a leitura 

de cada slide, mas apenas reporte-se ao que está escrito, evitando assim que a aula seja mera 

reprodução de conteúdo previamente apresentado. 

A apresentação de slides será composta por capa, roteiro, conteúdo e referências 

bibliográficas.  

4.4.2.1 Capa 

Nesse slide será apresentado o brasão da Polícia Civil, da ESPC e da MACPC/GO, o tipo 

da ação educacional, o nome da ação, além da titulação e nome completo do elaborador do 

conteúdo e também do docente responsável pela ministração da aula. 

4.4.2.2 Roteiro de aula 

O segundo slide apresentará os assuntos, os objetivos e as estratégias de aprendizagem 

que serão abordados naquela aula. Essas informações fornecerão ao discente uma visão prévia 

e completa do que será tratado naquele encontro. 

4.4.2.3 Conteúdo 

A partir do terceiro slide inicia-se o conteúdo da aula, caracterizado pela síntese do 

conteúdo escrito na apostila correspondente. Os assuntos preferencialmente devem estar 

distribuídos em itens ou frases curtas, que indicarão ao professor o assunto que ele irá explicar. 

4.4.2.4 Referências bibliográficas  

Finalizada a seção de conteúdo, o docente apontará, no último slide de apresentação, as 

referências bibliográficas utilizadas na aula e também apresentará as fontes para pesquisa 

complementar. 
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A Figura 2 a seguir apresenta o modelo de slide que será adotado pela ESPC. 

Figura 2 - Itens obrigatórios para os slides de apresentação 

 

4.4.3 Videoaula 

As videoaulas são essenciais quando os docentes e discentes não podem compartilhar o 

mesmo espaço físico e no mesmo momento. Atualmente são essenciais no processo ensino-

aprendizagem e devem ser muito bem planejadas pelo docente a fim de que supram as 

necessidades dos discentes e cumpram com os objetivos de aula dispostos na ementa 

disciplinar. 

Uma das vantagens do ensino à distância diz respeito à autonomia do discente, que 

pode definir seu horário de estudo e o local onde pretende fazê-lo, o que permite que os 

policiais civis não precisem sempre deslocar-se à Escola para participarem de uma ação 

educacional.  
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Na ESPC, as responsabilidades sobre as videoaulas são divididas entre a Seção de Ensino 

em Ambiente Virtual de Aprendizagem e o docente, de modo que a Seção assume as atividades 

de: acompanhar o trabalho de gravação do conteúdo, oferecendo ao docente condições 

materiais e logísticas para gravar os vídeos; analisar e revisar a gravação apresentada, 

aproveitando-a conforme os objetivos de aula; e promover a edição final dos vídeos e 

disponibilizá-los em ambiente virtual. 

Ao docente cabem as funções de planejar a gravação de aulas, gravar os conteúdos 

conforme instruções do Chefe de Seção de Ensino em Ambiente Virtual de Aprendizagem, e 

ceder os direitos de sua imagem e os patrimoniais do material entregue à ESPC. 

A seguir no Quadro 14, um exemplo de correspondência entre os itens do conteúdo 

programático da Ementa II.1.a - Investigação Policial. Atendimento ao público. Conceitos e 

fundamentos e o conteúdo das videoaulas. 

Quadro 14 - Relação entre itens do conteúdo programático e videoaulas 

 
Dados da ementa 

 
Dados da videoaula 

Área temática II - Investigação policial 
Disciplina 1 - Atendimento ao público 
Módulo a - Conceitos e fundamentos 
Conteúdo programático: 
1. O que é atendimento ao público 
1.1 Qualidade no atendimento ao público 
1.2 Perfil do profissional de atendimento ao público 

Aula 1: O que é atendimento ao público 
Aula 2 :O que é atendimento ao público 
Aula 3: Qualidade no atendimento ao público 
Aula 4: Perfil do profissional de atendimento ao público 
Aula 5: Perfil do profissional de atendimento ao público 

 

4.4.3.1 Introdução 

a) do docente: assim como na apostila o elaborador se apresenta, na videoaula o 

docente também fala sobre suas qualificações e experiências em relação ao assunto da aula. 

b) do resumo da aula: de forma breve o docente falará quais tópicos serão abordados na 

aula e também quais os objetivos serão alcançados. 

4.4.3.2 Conteúdo 

É importante relembrar que a videoaula diz respeito ao conteúdo da apostila 

correspondente e, portanto, é um recurso explicativo e complementar que não pode 

contradizer o que for apresentado na apostila. Como a apostila está ligada à ementa disciplinar, 

a videoaula também estará. Por isso, a ementa guiará os títulos das videoaulas que deverão ser 

os mesmos apresentados no seu respectivo conteúdo programático.  
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É possível que algum conteúdo demande um número maior de aulas, já que a sugestão 

é que as videoaulas contenham no máximo vinte minutos cada, buscando assim maior 

comprometimento do discente com a aula. Dessa forma, o item extraído do conteúdo 

programático das ementas poderá ter quantas aulas forem julgadas necessárias pelo docente. 

Caberá então ao editor das aulas a divisão do item em aulas numeradas. 

4.4.3.3 Fechamento 

Após finalizar o conteúdo, o docente irá resumir e reforçar os principais conceitos 

ministrados e fará conexão com o próximo tema, concluindo assim a gravação. 
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5. Considerações finais 

Alicerçada nas diretrizes e no modelo teórico-pedagógico da MCNSP (BRASIL, 2014), nas 

disposições da Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Estado de 

Goiás (GOIÁS, 2020) e nas regras do Regimento Interno da Escola Superior da Polícia Civil do 

Estado de Goiás (GOIÁS, 2021), esta Matriz propôs a criação de um referencial para o 

desenvolvimento das ações educacionais que visam ao desenvolvimento de competências 

específicas para policiais civis. 

A partir da criação de ementas disciplinares, a ESPC possui hoje condições de 

desenvolver as mais diversas ações educacionais a partir da combinação de conteúdos 

programáticos que visam atender cada demanda apresentada pelos profissionais da Polícia 

Civil.  

Durante um ano e seis meses, cada detalhe desta Matriz foi pensado a partir da visão de 

delegados, escrivães, agentes e papiloscopistas, que  embuídos no espírito de esperança em se 

criar uma polícia civil cada vez mais profissionalizada, aceitaram o desafio de elaborar esta 

proposta de ação de capacitação. 

Elaborou-se uma malha curricular dividida em sete (7) áreas temáticas, vinte e seis (26) 

disciplinas e cento e trinta e sete (137) módulos disciplinares, perfazendo uma carga horária 

total de cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco (5465) horas/aula.  

Pela dedicação dos policiais civis no projeto, pela credibilidade das pesquisas realizadas, 

pela redação atenta e pelo volume de produção alcançado, é possível dizer que, hoje, encontra-

se aqui reunido o mais robusto projeto de capacitação realizado e dedicado à atividade policial 

civil no Brasil. 

O desejo final é que tudo que foi proposto nesta matriz seja, em primeiro lugar, 

utilizado profundamente por todos os policiais civis e  por todos os profissionais de segurança 

pública que desejarem seguir nossos ideais. Além disso, espera-se que este material seja 

aprimorado pelas gerações futuras, buscando continuar o esforço empregado neste produto. 
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6. Apêndices 

Apêndice 1 - Ementas disciplinares MACPC/GO 

Área temática I Fundamentos em Segurança Pública 

Área temática II - Investigação policial 

Área temática III -  Inteligência policial 

Área temática IV - Operacional 

Área temática V - Papiloscopia 

Área temática VI - Análise criminal 

Área temática VII - Gestão 
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Apêndice 2 - Exemplo de desenvolvimento de ações educacionais pela ESPC 

Criação e desenvolvimento do curso Atendimento aos idosos nas unidades policiais civis 

 

1º fato gerador: várias reclamações recorrentes recebidas pela Delegacia Geral sobre o 

atendimento ao público em unidades de polícia que atendem idosos. Delegado Geral solicita 

que a ESPC capacite os servidores para atendimento humanizado nas delegacias de polícia. 

2º determinação da Direção da ESPC: que a Divisão Pedagógica desenvolva, por meio de 

ação educacional, competências específicas para que o policial civil possa  atender ao público 

idoso com eficiência, eficácia, efetividade e de forma não violenta e cumprir a legislação 

específica em relação a atendimento prioritário e outras legislações pertinentes ao 

atendimento a idosos.  

3º processo de elaboração do curso pela ESPC: Divisão pedagógica solicita à Seção de 

Ensino em Investigação Policial a elaboração do o plano de ação educacional. O elaborador 

analisa na MACPC/GO quais ementas disciplinares dizem respeito à demanda realizada e 

compõe o conteúdo programático da ação educacional, que poderia, nesse caso hipotético, 

chamar-se Curso de Atendimento aos idosos nas unidades policiais civis. Dessa forma, a seleção 

de conteúdos seria a seguinte: 

Seleção de conteúdos para o Curso Atendimento aos idosos nas unidades policiais civis 

Área temática II. Investigação Policial 

Disciplina 1. Atendimento ao Público e encaminhamento de demandas 

M
ó

d
u

lo
s 

a. Conceitos e 
fundamentos 

Todo o conteúdo programático da ementa II.1.a 

b. Técnicas de 
atendimento 

Todo o conteúdo programático da ementa II.1.b 
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c. Fluxograma 
 

1. Atendimento e encaminhamento de demandas nas unidades policiais 
2.Normatização, atendimento, fluxograma e encaminhamento de 
demandas - Instrução Normativa no 01/2009/CSPC e demais normas 
regulamentadoras da atividade policial 
2.1 Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP 
2.1.1 Registro de fatos atípicos – Resolução no 003/2018, do Conselho 
Superior da Polícia Civil 
2.1.2 Universalidade do atendimento: obrigatoriedade de registro policial 
em qualquer 
unidade policial 
2.1.3 Registros de Atendimento Integrado - RAI: Atribuições e Delegacias 
Afetas 
3.3 Delegacias Especializadas Municipais 
3.3.1 DEAI – Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso 

d. Inteligência 
emocional aplicada 
ao atendimento ao 
público – IEAAP 

Todo o conteúdo programático da ementa II.1.d 

Disciplina 5. Investigações especializadas 

M
ó

d
u

lo
 

d. Investigação de 
crimes contra o 
idoso e pessoa com 
deficiência 
 

1. O idoso 
1.1. Contexto histórico da proteção jurídica e social dos idosos 
2. Direito do idoso.  
2.1. Idosos: conceito e especificidades. 
2.2. Os idosos e as normas internacionais. 
2.3.  A Constituição e sua abordagem em relação ao idoso. 
3. Política de Atendimento ao idoso 
3.1. A Política Nacional do idoso: Lei 8.842/94 
3.2. O Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003 
3.3. Direitos fundamentais 
3.4. Medidas de proteção, políticas de atendimento e prioridades 
3.5. Medidas protetivas de urgência 
3.6. Necessidade de avaliação multidisciplinar 
4.  Infrações penais contra idosos 
4.1. Previsão no Estatuto do Idoso 
4.2. As ILPIs (abrigos para idosos) e a RDC/ANVISA nº 283/2005 
5. Reflexos da Criminalidade contra os Idosos 
5.1. Violência de caráter familiar 
5.2. Diferenciação de aspectos sociais e criminais 
5.3.  Rede de proteção ao idoso, stakeholders 
6. Lei de criação das DEAI´s no Estado de Goiás 
6.1. Crimes a serem apurados pelas DEAI´s 
6.2. Atendimento a idosos e não revitimização 
 

 

Selecionado o conteúdo do curso, providencia o plano de curso e solicita que o docente 

escolhido elabore seus planos de aula. Na sequência, o chefe de seção solicita a autorização 

para a realização do Curso de Atendimento aos idosos nas unidades policiais civis, nos moldes 

por ele proposto. 

a) Plano de Curso 
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Estado de Goiás 
Secretaria 
Polícia Civil 

Escola Superior da Polícia Civil 

Plano de Curso 

Nome do curso Atendimento aos idosos em unidades policiais 

Competências a serem 
desenvolvidas 

Cognitivas: conhecer o contexto histórico do atendimento ao público nas 
unidades policiais, bem como suas técnicas e procedimentos desejáveis; 
conhecer o contexto histórico da proteção idosos, a política de atendimento 
ao idoso, as infrações penais contra idosos. 
Operativas: atender ao idoso com eficiência, eficácia, efetividade e de forma 
não violenta; e cumprir a legislação específica em relação a atendimento 
prioritário e outras legislações pertinentes ao atendimento a idosos. 
Atitudinais: reconhecer a importância do atendimento especializado e 
humanizado ao idoso na repressão qualificada dos crimes contra idosos. 

Público-alvo 
 

40 policiais civis, assim distribuídos: 
10 lotados na DEAI do município de Goiânia 
10 lotados na DEAI do município de Anápolis 
10 lotados na Central de Flagrantes de Goiânia 
5 lotados na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia 
5 lotados no município de Senador Canedo 

Carga-horária 
 

50 horas-aula, assim distribuídas: 
30 h/a à distância 
10 h/a presenciais 

 
Modalidade 

 
Híbrida 

Conteúdo programático 
 

Código II.1.a 
Código II.1.b 
Código II.1.c 

1. Atendimento e encaminhamento de demandas nas unidades policiais 
2.Normatização, atendimento, fluxograma e encaminhamento de demandas 
- Instrução Normativa no 01/2009/CSPC e demais normas regulamentadoras 
da atividade policial 
2.1 Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP 
2.1.1 Registro de fatos atípicos – Resolução no 003/2018, do Conselho 
Superior da Polícia Civil 
2.1.2 Universalidade do atendimento: obrigatoriedade de registro policial 
em qualquer 
unidade policial 
2.1.3 Registros de Atendimento Integrado - RAI: Atribuições e Delegacias 
Afetas 
3.3 Delegacias Especializadas Municipais 
3.3.1 DEAI – Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso 

Código II.1.d 
Código II.5.d 

1. O idoso 
1.1. Contexto histórico da proteção jurídica e social dos idosos 
2. Direito do idoso.  
2.1. Idosos: conceito e especificidades. 
2.2. Os idosos e as normas internacionais. 
2.3.  A Constituição e sua abordagem em relação ao idoso. 
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3. Política de Atendimento ao idoso 
3.1. A Política Nacional do idoso: Lei 8.842/94 
3.2. O Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003 
3.3. Direitos fundamentais 
3.4. Medidas de proteção, políticas de atendimento e prioridades 
3.5. Medidas protetivas de urgência 
3.6. Necessidade de avaliação multidisciplinar 
4.  Infrações penais contra idosos 
4.1. Previsão no Estatuto do Idoso 
4.2. As ILPIs (abrigos para idosos) e a RDC/ANVISA nº 283/2005 
5. Reflexos da Criminalidade contra os Idosos 
5.1. Violência de caráter familiar 
5.2. Diferenciação de aspectos sociais e criminais 
5.3.  Rede de proteção ao idoso, stakeholders 
6. Lei de criação das DEAI´s no Estado de Goiás 
6.1. Crimes a serem apurados pelas DEAI´s 
6.2. Atendimento a idosos e não revitimização 

Estratégias de 
aprendizagem 

Resolução de problemas, simulação, lista de tarefas, exposição dialogada, 
discussão dirigida. 

Avaliação 
Simulação de atendimento, participação do discente nas atividades de 
discussão, prova escrita. 

Referências 
bibliográficas 

BRAGA. P. M. V. Direitos do idoso: de acordo com o Estatuto do Idoso. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. 
BRASIL. Lei nº 8.842, de janeiro de 1994. Política Nacional do Idoso. Brasília. 
2010 
GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional; tradução Marcos Santar Rita. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2011. 
HANSON, Rick; Mendius, Richard. O cérebro de buda: Neurociência prática 
para a felicidade; tradução Bianca Albert. São Paulo: Alaúde Editorial, 2013. 
LIMA, R. B.; Legislação Especial Comentada, Salvador: Juspodvim, 6ª Ed. 
2018. 
GOIÁS. Instrução Normativa nº 01/2009. Conselho Superior da Polícia Civil. 
Disponível em https://www.policiacivil.go.gov.br. Acesso em 12 de outubro 
de 2020. 
GOIÁS. Resolução no 003/2018, Dispõe sobre o registro de atendimento 
integrado- RAI de fatos atípicos, revoga a Resolução no 05/2011 do Conselho 
Superior da Polícia Civil e dá outras providências. Disponível em 
https://gtp.policiacivil.go.gov.br. Acesso em 15 de outubro de 
2020. 
ROSENBERG, Marshall B., Comunicação não-violenta: técnicas para 
aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Ed. Ágora, 1ª edição, 
2006. 
SALOVEY, Peter; MAYER, John D. Emotional Intelligence. Imagination, 
Cognition and Personality v. 9, n. 3,1990. 
TAN, Chad-Meng. Busque dentro de você; tradução Paulo Polzonoff 
Jr.Ribeirão Preto, SP: Novo Conceito Editora, 2014. 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA: UDESC. Manual de 
Atendimento ao Público. Disponível em https://www.udesc.br. Acesso em 
09 de outubro de 2020. 

 

b) Planos de aula 
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PLANO DE AULA 01/50 - Atendimento aos idosos em unidades policiais 

Data 01 de fevereiro de 2022 

Docente: Maria João de Souza 

Objetivos de aula 
conhecer o contexto histórico sobre atendimento ao público nas 
unidades policiais 

Conteúdo 
programático 

Código II.1.a 
1. O que é atendimento ao público 
1.1 Qualidade no atendimento ao público 
1.2 Perfil do profissional de atendimento ao público 

Estratégias de 
aprendizagem 

Exposição dialogada 

Recursos 
didáticos 
necessários 

Computador e data-show 

Relatório de aula  

 

PLANO DE AULA 02/50 - Atendimento aos idosos em unidades policiais 

Data 01 de fevereiro de 2022 

Docente: Maria João de Souza 

Objetivos de aula 
conhecer o contexto histórico sobre atendimento ao público nas 
unidades policiais 

Conteúdo 
programático 

Código II.1.a 
2. O atendimento ao público nas organizações públicas 
2.1 Normatização 
2.1.1 Constituição Federal de 1988 
2.1.2 Lei n.º 13460/17 - Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço 
Público 

Estratégias de 
aprendizagem 

Exposição dialogada 

Recursos 
didáticos 
necessários 

Computador e data-show 

Relatório de aula  

 

PLANO DE AULA 03/50 - Atendimento aos idosos em unidades policiais 

Data 01 de fevereiro de 2022 

Docente: Maria João de Souza 

Objetivos de aula 
conhecer o contexto histórico sobre atendimento ao público nas 
unidades policiais 
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Conteúdo 
programático 

Código II.1.a 
2.1.3 Lei estadual n.º 20.486/20 - Política Estadual de Atendimento ao 
Cidadão 
2.1.4 Decreto estadual n.º 9574/19 - Carta de serviços ao cidadão 
2.1.5 Resolução n.º 2/2021 do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia 
Civil (CONCPC) - Política de atendimento ao Cidadão 
2.1.6 Resolução n.º 3/2021 do Conselho Superior da Polícia Civil do 
Estado de Goiás - Política de Atendimento ao Cidadão - PCidadã 

Estratégias de 
aprendizagem 

Exposição dialogada 

Recursos 
didáticos 
necessários 

Computador e data-show 

Relatório de aula  

c) Portaria de curso 



 

 

 
 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL,
legais e tendo em vista as disposições contidas na 
2019, no Decreto publicado no suplemento do DOE/GO n
disposto no Regimento Interno desta Escola, resolve:

Art. 1º  Autorizar a realização do
UNIDADES POLICIAIS, modalidade híbrida, com carga horária total de 50 h/a, destinado a 
policiais civis, ministrado por policiais civis do Estado de Goiás,
dia 01 e 07 de fevereiro do ano 
detalhamento a seguir: 

 
Nome do curso Atendimento aos idosos em unidades policiais

Público-alvo 
 

40 policiais civis, assim distribuídos:
10 lotados na DEAI do município de Goiânia
10 lotados na DEAI do 
10 lotados na Central de Flagrantes de Goiânia
5 lotados na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia
5 lotados no município de Senador Canedo

Carga-horária 
 

50 horas-aula, assim distribuídas:
30 h/a à distância
20 h/a presenciais

Modalidade Híbrida 

Docente (s) 

Nome João Maria da Silva
CPF 123.456.789
Titulação Mestre

Nome Maria João de Souza
CPF 789.654.321
Titulação Especialista

 
Art. 2º   Fixar 

conteúdo programático para o curso Atendimento aos idosos em unidades policiais:

Á
re

a 
te

m
át

ic
a 

D
is

ci
p

lin
a Módulo 

disciplinar/ 
Carga horária 

Conteúdo programático

Estado de Goiás 
Polícia Civil 

Escola Superior da Polícia Civil 
 
 

PORTARIA N.º 1, DE 17 DE JANEIRO DE 2022 
 
 

Autoriza a realização do Curso Atendimento aos idosos em 
unidades policiais civis. 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições 
o em vista as disposições contidas na Lei Estadual no 20.491, de 25 de junho de 

Decreto publicado no suplemento do DOE/GO no 23.327, de 23 de junho de 2020 e o 
disposto no Regimento Interno desta Escola, resolve: 

Art. 1º  Autorizar a realização do CURSO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS EM 
, modalidade híbrida, com carga horária total de 50 h/a, destinado a 

policiais civis, ministrado por policiais civis do Estado de Goiás, a ser realizado entre os dias no 
dia 01 e 07 de fevereiro do ano de 2022, nos turnos matutino e vespertino, conforme 

Atendimento aos idosos em unidades policiais 

40 policiais civis, assim distribuídos: 
10 lotados na DEAI do município de Goiânia 
10 lotados na DEAI do município de Anápolis 
10 lotados na Central de Flagrantes de Goiânia 
5 lotados na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia 
5 lotados no município de Senador Canedo 

aula, assim distribuídas: 
30 h/a à distância 

presenciais 

Nome João Maria da Silva 
CPF 123.456.789-00 
Titulação Mestre 

Carga horária: 20 h/a

Nome Maria João de Souza 
CPF 789.654.321-00 
Titulação Especialista 

Carga horária: 30 h/a

 as áreas temáticas, as disciplinas, os módulos disciplinares
conteúdo programático para o curso Atendimento aos idosos em unidades policiais:

Conteúdo programático 
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Atendimento aos idosos em 

no uso de suas atribuições 
20.491, de 25 de junho de 

23.327, de 23 de junho de 2020 e o 

ATENDIMENTO AOS IDOSOS EM 
, modalidade híbrida, com carga horária total de 50 h/a, destinado a 

a ser realizado entre os dias no 
de 2022, nos turnos matutino e vespertino, conforme 

Carga horária: 20 h/a 

Carga horária: 30 h/a 

as disciplinas, os módulos disciplinares e o 
conteúdo programático para o curso Atendimento aos idosos em unidades policiais: 
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Art. 3º  Estabelecer que os discentes deverão inscrever-se no SIESP e que as 

matrículas serão efetivadas pela Secretaria da Divisão Pedagógica. 
Art.4º  Determinar que a aprovação do aluno está condicionada a 75% de 

presença e também aprovação na avaliação proposta no plano de curso. O certificado de 
conclusão estará disponível no SIESP após a homologação do curso. 

Art. 5º  Desligar o aluno que: 
I  - não comparecer ao curso; 

II 
- 
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Ç
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 d

e 
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an

d
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 a. Conceitos e fundamentos 
10h 

b. Técnicas de atendimento 
10h 

c.
 F

lu
xo

gr
am

a 
5

h
 

 

1. Atendimento e encaminhamento de demandas nas unidades policiais 
2.Normatização, atendimento, fluxograma e encaminhamento de 
demandas - Instrução Normativa no 01/2009/CSPC e demais normas 
regulamentadoras da atividade policial 
2.1 Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP 
2.1.1 Registro de fatos atípicos – Resolução no 003/2018, do Conselho 
Superior da Polícia Civil 
2.1.2 Universalidade do atendimento: obrigatoriedade de registro 
policial em qualquer 
unidade policial 
2.1.3 Registros de Atendimento Integrado - RAI: Atribuições e Delegacias 
Afetas 
3.3 Delegacias Especializadas Municipais 
3.3.1 DEAI – Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso 

d. Inteligência emocional aplicada ao atendimento ao público – IEAAP 
15h 

5
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 d
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1
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7. O idoso 
7.1. Contexto histórico da proteção jurídica e social dos idosos 
8. Direito do idoso.  
8.1. Idosos: conceito e especificidades. 
8.2. Os idosos e as normas internacionais. 
8.3.  A Constituição e sua abordagem em relação ao idoso. 
9. Política de Atendimento ao idoso 
9.1. A Política Nacional do idoso: Lei 8.842/94 
9.2. O Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003 
9.3. Direitos fundamentais 
9.4. Medidas de proteção, políticas de atendimento e prioridades 
9.5. Medidas protetivas de urgência 
9.6. Necessidade de avaliação multidisciplinar 
10.  Infrações penais contra idosos 
10.1. Previsão no Estatuto do Idoso 
10.2. As ILPIs (abrigos para idosos) e a RDC/ANVISA nº 283/2005 
11. Reflexos da Criminalidade contra os Idosos 
11.1. Violência de caráter familiar 
11.2. Diferenciação de aspectos sociais e criminais 
11.3.  Rede de proteção ao idoso, stakeholders 
12. Lei de criação das DEAI´s no Estado de Goiás 
12.1. Crimes a serem apurados pelas DEAI´s 
12.2. Atendimento a idosos e não revitimização 
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II - não frequentar 75% das aulas ministradas; 
III - cometer faltas disciplinares puníveis com desligamento, após apuração e 

aplicação da sanção pela ESPC;  
IV - solicitar o desligamento. 
§ 1º Constitui dever do aluno, quanto à sua matrícula, comunicar sua desistência 

à ESPC no prazo de até (03) três dias antes do início das aulas. 
§ 2º A não comunicação impedirá o aluno de participar de cursos da ESPC por um 

período de 06 (seis) meses. 
§ 3º  A justificativa intempestiva, por motivo de força maior, será analisada pela 

Divisão Pedagógica. 
Art. 6º  Consignar que os professores serão responsáveis por conseguir a 

liberação para ministrar as aulas com seu chefe imediato e que serão remunerados, após a 
conclusão do curso,  por meio da Gratificação de Ensino AC-2, nos termos da Lei no 15.949, de 
29 de dezembro de 2006, da Portaria no 1.107/09-SSP, de 28 de agosto de 2009 e da Portaria 
Normativa nº 024/2020-PC, de 08 de junho de 2020. 

Art.7º  Determinar que situações não previstas nesta Portaria sejam resolvidas 
pela Divisão Pedagógica, pelo Conselho Superior e/ou pela Direção da Escola Superior da Polícia 
Civil , conforme as atribuições conferidas pelo Regimento Interno desta Escola. 

 
[NOME DO DIRETOR DA ESPC] 

 



52 

 

Apêndice 3 - Sugestões de fluxo para formação básica, intermediária e avançada 

A formação básica trata-se da formação inicial para cada cargo dentro da Polícia Civil e 

pressupõe que as pessoas não possuem qualquer conhecimento sobre as atividades policiais 

civis e precisam desenvolver competências básicas para iniciar a sua vida profissional. 

Para esse tipo de ação educacional, a sugestão da ESPC é que seja percorrido um 

caminho que compreenda uma formação elementar para cada cargo, sendo ideal para os 

iniciantes nas carreiras que atuarão em unidades generalistas. 

Por sua vez, a formação intermediária ocorrerá em tese após o período de estágio 

probatório, quando se pressupõe que os policiais civis já detém algumas competências 

cognitivas, operativas e atitudinais elementares, mas precisam dar um passo adiante, 

complementando sua formação. 

Após essas duas fases, o ciclo de formação encerra-se na etapa avançada. Nesse caso, o 

policial civil já desenvolveu as competências específicas generalistas e também possui 

conhecimento sobre as mais diversas atividades que pode desempenhar na área policial civil. 

No decorrer do tempo na carreira, o policial pôde perceber suas fragilidades, potencialidades, 

afinidades e preferências em relação à atuação policial civil. 

Diante disso, ele e/ou os gestores da polícia civil podem encaminhá-lo à formação 

específica em determinada área, como por exemplo, na área de inteligência, na área 

administrativa ou também em alguma área de investigação criminal especializada. 

Para ser alocado com qualidade em alguma dessas áreas, é necessário que o policial 

desenvolva competências específicas avançadas, o que será viabilizado pela ESPC por meio da 

oferta de conteúdos especializados.  

Os fluxos sugeridos pela ESPC para cada cargo são os seguintes: 
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Delegado de polícia 

Área temática Disciplina Módulo 

N
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el
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In
te

rm
ed

iá
ri

o
 

N
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n
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d
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I - Fundamentos 
em Segurança 
Pública 

1 - Sistema de Segurança 
Pública 

a - Estado, sociedade e Segurança Pública 20 
  b - História da polícia 20 
  2 - Violência, crime e 

controle social 
a - Criminologia aplicada à Segurança Pública 20 

b - Polícia comunitária 20 

3 - Cultura, cotidiano e 
prática reflexiva 

a - Direitos Humanos 20 

b - Ética e cidadania 15 

c - Diversidade étnica, sexual e sociocultural 20 

II - Investigação 
Policial 

1 - Atendimento ao público 
e encaminhamento de 
demandas 

a - Conceitos e fundamentos 20 

b - Técnicas de atendimento 20 
  c - Fluxograma 20 
  d - Inteligência emocional aplicada ao atendimento ao 

público 20 

2 - Escrituração e 
documentação 

a - Procedimentos policiais oficiais 100 
  b - SEI 20 
  c - Delegacia virtual - 197 - CONDEN 15 

d - RAI 40 

e - Sistemas de procedimentos policiais 100 

f - Projudi 40 

g - Relatório policial 50 

h - Redação oficial aplicada à atividade policial 20 

3 - Fundamentos da 
investigação policial 

a - Conceitos e fundamentos 60 
  b - Análise prévia, documental e logística 20 
  c - Análise de local de crime 30 

d - Análise crítica e encaminhamentos 40 

e - Produção de informação 40 

f - Operações policiais 40 

g - Noções de investigação científica 40 

h - Cadeia de custódia 20 

i - Psicologia aplicada à investigação policial 
 

40 
 j - Instrumental e ferramentas 40 

k - Pesquisa em fontes abertas 40 

4 - Fundamentos da 
macrocriminalidade 

a - Origens históricas do fenômeno do crime e da 
criminalidade organizada 

 
20 

 b - Crime organizado - legislação 
 

40 
 

5 - Investigações 
especializadas 

a - Investigação de crimes contra a vida 80 

b - Investigação de crimes contra a mulher 30 

c - Investigação de crimes contra crianças e 
adolescentes 30 

  d - Investigação de crimes contra o idoso e a pessoa 
com deficiência 40 

e - Investigação de crimes de furtos e roubos de 
veículos 60 

f - Investigação de crimes de furtos e roubos em 
residências 

 
30 

 g - Investigação de furtos e roubos de cargas 
  

40 

h - Investigação de crimes contra a administração 
pública 40 

i - Investigação de narcotráfico 60 

j - Investigação de crimes cibernéticos 
  

80 

k - Investigação de crimes contra a dignidade sexual 
 

60 
 l - Investigação de atos infracionais 20 

m - Investigação de crimes difusos 20 

n - Investigação de crimes de trânsito 30 

o - Investigação de crimes rurais 40 
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p - investigação correicional 40 

q - Investigação de crimes de extorsão mediante 
sequestro 60 

r - Investigação de crimes contra instituições financeiras 30 

s - Investigação de crimes raciais e de intolerância 30 

t - Lavagem de dinheiro 40 

u - Investigação de crimes contra a ordem tributária 
  

40 

6 - Medidas cautelares e 
meios qualificados de 
obtenção de prova 

a - Conceito, previsão legal e oportunidade 20 
  b - Medidas cautelares em espécie 80 

c - Busca e apreensão 40 

d - Colaboração premiada 40 

e - Cooperação jurídica internacional 20 

7 - Métodos de entrevista 
investigativa/inter-
rogatórios 

a - Análise de microexpressões faciais, linguagem 
corporal e psicologia da mentira 50 

b - Introdução à análise investigativa do discurso 40 

c - Entrevista investigativa e interrogatório 20 

III - Inteligência 

1 - Inteligência de 
Segurança Pública 

a - História da atividade de inteligência no Brasil e no 
mundo 10 

b - Fundamentos de inteligência de segurança pública 20 

c - Inteligência e a investigação policial 10 

2 - Técnicas de inteligência 
de segurança pública 

a - Produção de conhecimento de inteligência 40 

b - Análise de inteligência 40 

c - Análise de vínculos 70 

d - Inteligência de imagens 
 

80 
 e - Inteligência de sinais - afastamento de sigilo de 

dados e interceptação telefônica 40 

f - Inteligência de sinais - afastamento de sigilo de dados 
e interceptação telemática 40 

g - Inteligência de sinais - captação ambiental 10 

h - Inteligência financeira - afastamento de sigilo 
bancário e fiscal 

 
30 

 i - Criptoativos 20 

j - Afastamento de dados de dispositivos eletrônicos 20 

k - Fundamentos e práticas de OMD (observação, 
memorização e descrição) 20 

  l - Reconhecimento operacional 
 

20 
 m - Técnicas avançadas de vigilância 40 

n - Técnicas de entrevista de inteligência 80 

o - Recrutamento operacional 30 

p - Infiltração 40 

q - Fluxos internos 5 

3 - Contrainteligência 

a - Segmentos de contrainteligência 40 
  b - Gestão e análise de riscos 

  
20 

c - Plano de segurança orgânica 
  

20 

4 - Inteligência estratégica a - Fundamentos da inteligência estratégica 20 

IV - Operacional 

1 - Armamento, munição e 
tiro 

a - Conceitos, origens e normatização dos armamentos 30 

b - Armas institucionais 60 

c - Tiro policial 100 50 

2 - Técnicas e ações policiais 
- TAP 

a - Uso diferenciado da força (UDF) 50 

b - Defesa policial pessoal 100 
  c - Técnicas de imobilização policial e o uso de algemas 50 
  d - Instrumento de menor potencial ofensivo (IMPO) 100 

e - Abordagem 80 

f - Entradas 60 

l - Atendimento pré-hospitalar policial (APHP) 100 

m - Gerenciamento de crises 50 

n - Negociação 100 

V - Papiloscopia 
1 - Introdução à 
Papiloscopia 

a - Evolução histórica, conceitos e fundamentos 10 
  b - Organograma e Carta de Serviços ao Usuário do 

Instituto de Identificação  5 

c - A importância da papiloscopia na investigação 10 



 

55 

 

policial 

VI - Análise 
criminal 

1 - Análise Criminal Tática 

a - Fundamentos históricos e conceitos 
 

30 
 b - Fontes e análise de dados 

 
30 

 c - Estatística criminal 60 

d - Técnicas de mapeamento criminal 60 

e - Análise ambiental 40 

2 - Análise Criminal 
Administrativa 

a - Produção de conhecimento na análise criminal 40 

b - Policiamento orientado ao problema e método IARA 40 

3 - Análise Criminal 
Estratégica 

a - Formulação de políticas públicas 30 

b - Formulação de indicadores de desempenho e 
processo decisório 30 

VII - Gestão 
1 - Administração Policial 
Civil 

a - Apresentação institucional 20 

b - Gestão de unidade policial 20 

c - Gestão superior da Polícia Civil 
  

20 

d - Formação de formadores 
  

20 

Carga horária por nível 2200 1050 1190 

Carga horária total do cargo 4440 
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Escrivão de polícia 

Área temática Disciplina Módulo 

N
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el
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ás
ic

o
 

N
ív

el
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ri

o
 

N
ív
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A
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d
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I - Fundamentos 
em Segurança 

Pública 

1 - Sistema de Segurança 
Pública 

a - Estado, sociedade e Segurança Pública 20 
  

b - História da polícia 20 
  

2 - Violência, crime e 
controle social 

a - Criminologia aplicada à Segurança Pública 20 
  

b - Polícia comunitária 20 
  

3 - Cultura, cotidiano e 
prática reflexiva 

a - Direitos Humanos 20 
  

b - Ética e cidadania 15 
  

c - Diversidade étnica, sexual e sociocultural 20 
  

II - Investigação 
Policial 

1 - Atendimento ao público 
e encaminhamento de 

demandas 

a - Conceitos e fundamentos 20 
  

b - Técnicas de atendimento 20 
  

c - Fluxograma 20 
  

d - Inteligência emocional aplicada no atendimento ao 
público 

20 
  

2 - Escrituração e 
documentação 

a - Procedimentos policiais oficiais 100 
  

b - SEI 20 
  

c - Delegacia virtual - 197 - CONDEN 15 
  

d - RAI 40 
  

e - Sistemas de procedimentos policiais 100 
  

f - Projudi 40 
  

h - Redação oficial aplicada à atividade policial 20 
  

3 - Fundamentos da 
investigação policial 

a - Conceitos e fundamentos 60 
  

b - Análise prévia, documental e logística 20 
  

c - Análise de local de crime 30 
  

d - Análise crítica e encaminhamentos 40 
  

e - Produção de informação 40 
  

f - Operações policiais 40 
  

g - Noções de investigação científica 40 
  

h - Cadeia de custódia 20 
  

i - Psicologia aplicada à investigação policial 
 

40 
 

j - Instrumental e ferramentas 40 
  

k - Pesquisa em fontes abertas 40 
  

5 - Investigações 
especializadas 

a - Investigação de crimes contra a vida 
 

80 
 

b - Investigação de crimes contra a mulher 30 
  

c - Investigação de crimes contra crianças e 
adolescentes 

30 
  

d - Investigação de crimes contra o idoso e a pessoa 
com deficiência  

40 
 

e - Investigação de crimes de furtos e roubos de 
veículos  

60 
 

f - Investigação de crimes de furtos e roubos em 
residências  

30 
 

g - Investigação de furtos e roubos de cargas 
  

40 

h - Investigação de crimes contra a administração 
pública   

40 

i - Investigação de narcotráfico 
 

60 
 

j - Investigação de crimes cibernéticos 
  

80 

k - Investigação de crimes contra a dignidade sexual 
 

60 
 

l - Investigação de atos infracionais 20 
  

m - Investigação de crimes difusos 
  

20 

n - Investigação de crimes de trânsito 
  

30 

o - Investigação de crimes rurais 
  

40 

p - investigação correicional 
  

40 

q - Investigação de crimes de extorsão mediante 
sequestro   

60 

r - Investigação de crimes contra instituições financeiras 
  

30 
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s - Investigação de crimes raciais e de intolerância 
  

30 

t - Lavagem de dinheiro 
  

40 

u - Investigação de crimes contra a ordem tributária 
  

40 

 

d - Colaboração premiada 
  

40 

e - Cooperação jurídica internacional 
  

20 

7 - Métodos de entrevista 
investigativa/interrogatório

s 

a - Análise de microexpressões faciais, linguagem 
corporal e psicologia da mentira 

50 
  

b - Introdução à análise investigativa do discurso 40 
  

c - Entrevista investigativa e interrogatório 20 
  

III - Inteligência 

1 - Inteligência de 
Segurança Pública 

a - História da atividade de inteligência no Brasil e no 
mundo 

10 
  

b - Fundamentos de inteligência de segurança pública 20 
  

c - Inteligência e a investigação policial 10 
  

2 - Técnicas de inteligência 
de segurança pública 

a - Produção de conhecimento de inteligência 
 

40 
 

b - Análise de inteligência 
  

40 

c - Análise de vínculos 
  

70 

d - Inteligência de imagens 
 

80 
 

e - Inteligência de sinais - afastamento de sigilo de 
dados e interceptação telefônica  

40 
 

f - Inteligência de sinais - afastamento de sigilo de dados 
e interceptação telemática  

40 
 

g - Inteligência de sinais - captação ambiental 
  

10 

h - Inteligência financeira - afastamento de sigilo 
bancário e fiscal  

30 
 

i - Criptoativos 
  

20 

j - Afastamento de dados de dispositivos eletrônicos 20 
  

n - Técnicas de entrevista de inteligência 
  

80 

o - Recrutamento operacional 
  

30 

q - Fluxos internos 5 
  

3 - Contrainteligência 

a - Segmentos de contrainteligência 40 
  

b - Gestão e análise de riscos 
  

20 

c - Plano de segurança orgânica 
  

20 

4 - Inteligência estratégica a - Fundamentos da inteligência estratégica 
  

20 

IV - Operacional 

1 - Armamento, munição e 
tiro 

a - Conceitos, origens e normatização dos armamentos 30 
  

b - Armas institucionais 60 
  

c - Tiro policial 100 
  

2 - Técnicas e ações policiais 
- TAP 

a - Uso diferenciado da força (UDF) 50 
  

b - Defesa policial pessoal 100 
  

c - Técnicas de imobilização policial e o uso de algemas 50 
  

l - Atendimento pré-hospitalar policial (APHP) 100 
  

V - Papiloscopia 
1 - Introdução à 

Papiloscopia 

a - Evolução histórica, conceitos e fundamentos 10 
  

b - Organograma e Carta de Serviços ao Usuário do 
Instituto de Identificação 

5 
  

c - A importância da papiloscopia na investigação 
policial 

10 
  

VI - Análise 
criminal 

1 - Análise Criminal Tática 

a - Fundamentos históricos e conceitos 
 

30 
 

b - Fontes e análise de dados 
 

30 
 

c - Estatística criminal 
 

60 
 

d - Técnicas de mapeamento criminal 
 

60 
 

e - Análise ambiental 
 

40 
 

2 - Análise Criminal 
Administrativa 

a - Produção de conhecimento na análise criminal 
  

40 

b - Policiamento orientado ao problema e método IARA 
  

40 

3 - Análise Criminal 
Estratégica 

a - Formulação de políticas públicas 
  

30 

b - Formulação de indicadores de desempenho e 
processo decisório   

30 

VII - Gestão 
1 - Administração Policial 

Civil 

a - Apresentação institucional 20 
  

b - Gestão de unidade policial 20 
  

d - Formação de formadores 
  

20 

Carga horária total por nível 1770 820 1020 

Carga horária total do cargo 3610 



58 

 

Agente de polícia 

Área temática Disciplina Módulo 

N
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A
va

n
ça

d
o

 

I - Fundamentos 
em Segurança 

Pública 

1 - Sistema de Segurança 
Pública 

a - Estado, sociedade e Segurança Pública 20 

b - História da polícia 20 

2 - Violência, crime e 
controle social 

a - Criminologia aplicada à Segurança Pública 20 

b - Polícia comunitária 20 
  

3 - Cultura, cotidiano e 
prática reflexiva 

a - Direitos Humanos 20 
  b - Ética e cidadania 15 

c - Diversidade étnica, sexual e sociocultural 20 

II - Investigação 
Policial 

1 - Atendimento ao público 
e encaminhamento de 

demandas 

a - Conceitos e fundamentos 20 

b - Técnicas de atendimento 20 

c - Fluxograma 20 

d - Inteligência emocional aplicada no atendimento ao 
público 20 

2 - Escrituração e 
documentação 

a - Procedimentos policiais oficiais 100 

b - SEI 20 

c - Delegacia virtual - 197 - CONDEN 15 

d - RAI 40 

e - Sistemas de procedimentos policiais 100 
  f - Projudi 40 
  g - Relatório policial 50 

h - Redação oficial aplicada à atividade policial 20 

3 - Fundamentos da 
investigação policial 

a - Conceitos e fundamentos 60 

b - Análise prévia, documental e logística 20 

c - Análise de local de crime 30 

d - Análise crítica e encaminhamentos 40 
  e - Produção de informação 40 
  f - Operações policiais 40 

g - Noções de investigação científica 40 

h - Cadeia de custódia 20 

i - Psicologia aplicada à investigação policial 40 

j - Instrumental e ferramentas 40 

k - Pesquisa em fontes abertas 40 

4 - Fundamentos da 
macrocriminalidade 

a - Origens históricas do fenômeno do crime e da 
criminalidade organizada 20 

b - Crime organizado - legislação 40 

5 - Investigações 
especializadas 

a - Investigação de crimes contra a vida 80 

b - Investigação de crimes contra a mulher 30 

c - Investigação de crimes contra crianças e 
adolescentes 30 

d - Investigação de crimes contra o idoso e a pessoa 
com deficiência 40 

e - Investigação de crimes de furtos e roubos de 
veículos 60 

f - Investigação de crimes de furtos e roubos em 
residências 30 

g - Investigação de furtos e roubos de cargas 40 

h - Investigação de crimes contra a administração 
pública 40 

i - Investigação de narcotráfico 60 

j - Investigação de crimes cibernéticos 80 

k - Investigação de crimes contra a dignidade sexual 60 

l - Investigação de atos infracionais 20 

m - Investigação de crimes difusos 20 

n - Investigação de crimes de trânsito 
  

30 

o - Investigação de crimes rurais 
  

40 
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p - investigação correicional 40 

q - Investigação de crimes de extorsão mediante 
sequestro 60 

r - Investigação de crimes contra instituições 
financeiras 

  
30 

s - Investigação de crimes raciais e de intolerância 30 

t - Lavagem de dinheiro 40 

u - Investigação de crimes contra a ordem tributária 40 

 
c - Busca e apreensão 40 

7 - Métodos de entrevista 
investigativa/interrogatórios 

a - Análise de microexpressões faciais, linguagem 
corporal e psicologia da mentira 50 

b - Introdução à análise investigativa do discurso 40 

c - Entrevista investigativa e interrogatório 20 

III - Inteligência 

1 - Inteligência de 
Segurança Pública 

a - História da atividade de inteligência no Brasil e no 
mundo 10 

b - Fundamentos de inteligência de segurança pública 20 

c - Inteligência e a investigação policial 10 

2 - Técnicas de inteligência 
de segurança pública 

a - Produção de conhecimento de inteligência 40 

b - Análise de inteligência 40 

c - Análise de vínculos 70 

d - Inteligência de imagens 
 

80 
 e - Inteligência de sinais - afastamento de sigilo de 

dados e interceptação telefônica 40 

f - Inteligência de sinais - afastamento de sigilo de 
dados e interceptação telemática 40 

g - Inteligência de sinais - captação ambiental 10 

h - Inteligência financeira - afastamento de sigilo 
bancário e fiscal 

  
30 

i - Criptoativos 20 

j - Afastamento de dados de dispositivos eletrônicos 20 

k - Fundamentos e práticas de OMD (observação, 
memorização e descrição) 20 

  l - Reconhecimento operacional 
 

20 
 m - Técnicas avançadas de vigilância 40 

n - Técnicas de entrevista de inteligência 80 

o - Recrutamento operacional 30 

p - Infiltração 40 

q - Fluxos internos 5 

3 - Contrainteligência 

a - Segmentos de contrainteligência 40 

b - Gestão e análise de riscos 
  

20 

c - Plano de segurança orgânica 
  

20 

4 - Inteligência estratégica a - Fundamentos da inteligência estratégica 20 

IV - Operacional 

1 - Armamento, munição e 
tiro 

a - Conceitos, origens e normatização dos armamentos 30 

b - Armas institucionais 60 

c - Tiro policial 100 50 100 

2 - Técnicas e ações policiais 
- TAP 

a - Uso diferenciado da força (UDF) 50 

b - Defesa policial pessoal 100 
  c - Técnicas de imobilização policial e o uso de algemas 50 
  d - Instrumento de menor potencial ofensivo (IMPO) 100 

e - Abordagem 80 

f - Entradas 60 

g - Explosivos 100 

h - Direção operacional 150 

i - Conduta de patrulha 60 

j - Proteção e escolta de autoridade 
  

50 

k - Técnicas verticais 
  

100 

l - Atendimento pré-hospitalar policial (APHP) 100 

V - Papiloscopia 
1 - Introdução à 

Papiloscopia 

a - Evolução histórica, conceitos e fundamentos 10 

b - Organograma e Carta de Serviços ao Usuário do 
Instituto de Identificação  5 

  c - A importância da papiloscopia na investigação 10 
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policial 

VI - Análise 
criminal 

1 - Análise Criminal Tática 

a - Fundamentos históricos e conceitos 
 

30 
 b - Fontes e análise de dados 

 
30 

 c - Estatística criminal 60 

d - Técnicas de mapeamento criminal 60 

e - Análise ambiental 40 

2 - Análise Criminal 
Administrativa 

a - Produção de conhecimento na análise criminal 40 

b - Policiamento orientado ao problema e método IARA 40 

3 - Análise Criminal 
Estratégica 

a - Formulação de políticas públicas 30 

b - Formulação de indicadores de desempenho e 
processo decisório 30 

VII - Gestão 
1 - Administração Policial 

Civil 

a - Apresentação institucional 20 

b - Gestão de unidade policial 20 

d - Formação de formadores 
  

20 

Carga horária total por nível 2030 1170 1470 

Carga horária total do cargo 4670 
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Papiloscopista policial 

Área temática Disciplina Módulo 
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I - Fundamentos 
em Segurança 

Pública 

1 - Sistema de Segurança 
Pública 

a - Estado, sociedade e Segurança Pública 20 

b - História da polícia 20 

2 - Violência, crime e 
controle social 

a - Criminologia aplicada à Segurança Pública 20 
  b - Polícia comunitária 20 

3 - Cultura, cotidiano e 
prática reflexiva 

a - Direitos Humanos 20 

b - Ética e cidadania 15 

c - Diversidade étnica, sexual e sociocultural 20 
  

II - Investigação 
Policial 

1 - Atendimento ao público 
e encaminhamento de 

demandas 

a - Conceitos e fundamentos 20 

b - Técnicas de atendimento 20 

c - Fluxograma 20 

d - Inteligência emocional aplicada no atendimento ao 
público 20 

 
b - SEI 20 

h - Redação oficial aplicada à atividade policial 20 
  

3 - Fundamentos da 
investigação policial 

a - Conceitos e fundamentos 60 

g - Noções de investigação científica 40 

h - Cadeia de custódia 20 

7 - Métodos de entrevista 
investigativa/interrogatórios 

a - Análise de microexpressões faciais, linguagem 
corporal e psicologia da mentira 50 

b - Introdução à análise investigativa do discurso 40 

c - Entrevista investigativa e interrogatório 20 

 

 
q - Fluxos internos 5 

3 - Contrainteligência 

a - Segmentos de contrainteligência 40 

b - Gestão e análise de riscos 20 

c - Plano de segurança orgânica 20 

4 - Inteligência estratégica a - Fundamentos da inteligência estratégica 20 

IV - Operacional 

1 - Armamento, munição e 
tiro 

a - Conceitos, origens e normatização dos armamentos 30 

b - Armas institucionais 60 
  c - Tiro policial 100 

2 - Técnicas e ações policiais 
- TAP 

a - Uso diferenciado da força (UDF) 50 

b - Defesa policial pessoal 100 

c - Técnicas de imobilização policial e o uso de algemas 50 
  l - Atendimento pré-hospitalar policial (APHP) 100 

V - Papiloscopia 

1 - Introdução à 
Papiloscopia 

a - Evolução histórica, conceitos e fundamentos 10 

b - Organograma e Carta de Serviços ao Usuário do 
Instituto de Identificação  5 

c - A importância da papiloscopia na investigação 
policial 10 

  

2 - Papiloscopia Aplicada 

a - Elementos essenciais em papiloscopia 30 

b - Métodos de classificação e arquivamento de 
impressões digitais 30 

  c - Fotografia aplicada à papiloscopia 40 

d - Exames papiloscópicos em locais de crime 30 

e - Exames papiloscópicos em laboratório 50 

f - Confronto papiloscópico 20 
  g - Sistema AFIS 30 

3 - Identificação Civil 

a - Legislação aplicada ao requerimento de Carteira de 
Identidade 10 

  b - Cadastro civil 30 

c - Emissão de documentos de identificação no Estado 
de Goiás 20 

  

4 - Identificação Criminal 

a - Legislação aplicada à identificação criminal 10 

b - Procedimentos da identificação criminal 10 

c - Sistema Goiás Biométrico no âmbito criminal 15 

5 - Identificação a - Exames em necropapiloscopia 30 
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Necropapiloscópica b - Identificação de vítimas de desastre em massa e 
outros protocolos 40 

c - Papiloscopia no contexto de pessoas desaparecidas 10 

6 - Identificação Facial e 
Arte Forense 

a - Retrato falado e reconstituição facial 
 

40 
 b - Sistema de reconhecimento facial 10 

c - Comparação facial 50 

VII - Gestão 
1 - Administração Policial 

Civil 

a - Apresentação institucional 20 

b - Gestão de unidade policial 20 
  d - Formação de formadores 20 

Carga horária total por nível 1340 100 230 

Carga horária total do cargo 1670 
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