Módulo I
DISCIPLINA
Estado, Direito e Cidadania, em perspectiva comparada
Ementa: Liberalismo, individualismo e cidadania na Europa Ocidental dos séculos XVIIXIX. Mecanismos de repressão e de controle da emergente sociedade burguesa europeia.
Relação entre Direito e Sociedade. Fundamentos Políticos do Constitucionalismo
Moderno. Constituição e Sociedade. Movimentos políticos, cidadania e escravidão no
Brasil imperial. Nascimento das forças repressivas organizadas no Estado Brasileiro
oitocentista: milícia, exército, guarda nacional, polícia. Democracia e esfera pública
moderna. Consenso e dissenso na prática democrática. História dos movimentos sociais e
do protagonismo da sociedade civil, no ocidente.

DISCIPLINA
Introdução aos Estudos sobre Segurança Pública
Ementa: Introdução aos distintos conteúdos acerca das noções de controle,
disciplinamento, normalização e repressão. A repressão como discurso jurídico e seus
reflexos na organização das instituições policiais, em perspectiva comparada. Diferenças
e semelhanças entre as noções de tortura como instrumento de violência e como
mecanismo de construção de verdade judiciária.
DISCIPLINA
Introdução à Educação a Distância
Ementa:Concepções e Legislação em EaD. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem.
Ferramentas para navegação e busca na Internet. Metodologias de estudo baseadas nos
princípios de autonomia, interação e cooperação. Discussão de textos complementares para
preparação das oficinas.
Introdução à Informática – CEDERJ

Módulo II

DISCIPLINA
Antropologia do Direito
Carga horária: 60h
Ementa: Perspectivas antropológicas do conflito. Representações e interpretações da
diferença na sociedade contemporânea. Concepções de justiça e formas de resolução de
conflito em diferentes sociedades ou contextos etnográficos específicos. Efeitos da
diferença nos processos de discriminação social e racial.
DISCIPLINA
Conflitos e Sociedade
Carga horária: 30h
Ementa: Conflito e violência nas sociedades contemporâneas. A violência como
representação social moderna: a questão da legitimidade da violência. Desvio, dominação
e processos civilizadores.
DISCIPLINA
Matemática aplicada à Segurança Pública
Carga Horária: 60h
Ementa: Conceitos financeiros fundamentais, priorizando o regime de capitalização que
mais se aproxima da realidade. Os regimes de juros simples e composto, os diferentes
tipos de taxas de juros, as noções fundamentais sobre anuidades e empréstimos, o
fenômeno inflacionário e a atualização de ativos monetários.
DISCIPLINA
Gestão em Administração Pública
Carga horária: 60h
Ementa: Desenvolvimento e crise do Estado Moderno. Principais formas de
Administração Pública. Reforma do Estado e da Administração Pública. Organização e
Controle da Administração Pública. Governança e Governabilidade. Variáveis da nova
Gestão Pública. Formas de Flexibilização. Parcerias público-privadas. Consórcios
Públicos. Contratos de Gestão. Agências Executivas e Agências Reguladoras.
Instrumentos Gerenciais Contemporâneos. Indicadores de Desempenho. A segurança
pública e os movimentos sociais. Nascimento das forças repressivas organizadas no
Estado Brasileiro oitocentista: milícia, exército, guarda nacional, polícia. Formação da
sociedade de mercado no Brasil (pós-escravagista): cidadania, trabalho e sua interface
com as instituições de controle social.
DISCIPLINA
Metodologia de Pesquisa I
Carga horária: 30h
Ementa: A prática da pesquisa científica. O processo da pesquisa social. Classificação e
tipologia da pesquisa científica. Realização de exercícios nas arenas tradicionais de gestão
da Justiça Criminal e da Segurança Pública.

DISCIPLINA
Oficinas I
Carga horária: 90h
Ementa: O processo do relato escrito. A importância da escrita na organização
social. Desenvolvimento de ideias. Análise e interpretação textual. Tipos textuais:
dissertativo, narrativo e descritivo. A construção de argumentos. A elaboração de
narrativas. Formas e fontesnarrativas. Descrição de espaços, sujeitos e situações.
Produçãoe elaboração orientada de textos considerando os métodos científicos
trabalhados pelas disciplinas do período corrente e observando a norma culta vigente.

Módulo III

DISCIPLINA
A noção de comunidade e modelos de polícia
Carga horária: 60h
Ementa: Estudo comparativo das diferenças e semelhanças das relações entre democracia
e instituições policiais. Participação Social e Políticas Públicas. Espaço Público, cidadania
e democracia, em perspectiva comparada: o papel da polícia e da sociedade no Estado
Democrático de Direito. Políticas Criminais e a criminalidade, em perspectiva comparada.
Modelos Militarista, Legalista e Prevencionista. Novas Estratégias de Policiamento.
Policiamento orientado por problemas. A polícia Comunitária: conceituação e
operacionalização. Experiências Brasileiras de Polícia Comunitária. Introdução à Polícia
de proximidade.
DISCIPLINA
Estatística aplicada à Segurança Pública
Carga horária: 60h
Ementa: O objetivo do presente curso è introduzir as questões fundamentais relativas ao
conhecimento em estatística aplicada à segurança pública e familiarizar os alunos ao
desenho de pesquisas e as técnicas básicas de análise quantitativa e análise criminal.
Neste sentido, o curso pretende fazer uma pequena ponte entreoselementos mais gerais
em metodologia e astécnicas aplicadas. Nesse sentido, temos como objetivos específicos:
1) Construir distribuição de frequências, apresentá-las em tabelas e gráficos e calcular e
interpretar medidas descritivas; 2) Apresentar as principais fontes de dados em segurança
pública; 3) Introduzir os conceitos de indicadores sociais e de indicadores de desempenho
de segurança pública; 4) Conhecer os conceitos básicos da teoria da probabilidade e
aplicar a distribuição normal; 5) Conhecer os vários tipos de amostragem, e pesquisas
quantitativas, taiscomos Surveys de Vitimização; 6) Fazer estimativas por intervalo de
confiança dos parâmetros populacionais com base em amostragem; 7) Estabelecer testes
de hipóteses para parâmetros; 8) Analisar a relação entre variáveis através do coeficiente
de correlação linear; 9) Apresentar a análise de associação entre variáveis categóricas; 10)
Introduzir os conceitos de Regressão Linear.
DISCIPLINA
Discursos de poder e segurança pública
Carga horária: 60h
Ementa: Estudo analítico de políticas de segurança pública numa perspectiva comparada.
Modelos militares e federativos. Estudo da prática da administração pública de modo
intersetorial, focalizando as estratégias locais de soluções de problemas sociais.
Representações sobre conceitos como nacionais e cidadãos, do ponto de vista dos
discursos que se arrogam o exercício do controle social e de representação do poder
estatal. Relações interpessoais e tomadas de decisão.

DISCIPLINA
Metodologia da Pesquisa II
Carga horária: 30h
Ementa: Pesquisa de campo em ciências sociais. Etnografia das instituições estatais. A
observação e descrição do trabalho em contextos institucionais. Formas de interpretação
dos dados qualitativos. Realização de exercícios nas arenas tradicionais de gestão da
Justiça Criminal e da Segurança Pública.
DISCIPLINA
Mídia e Segurança Pública
Carga horária: 30h
Ementa: Mídia, modernidade e construção social da realidade; Processos de produção e
legitimação institucional de verdades na sociedade contemporânea. Deontologia do fazer
jornalístico: o compromisso de “dizer a verdade” para “esclarecer os cidadãos”. O papel
político da mídia na construção da ‘violência urbana’ como problema público.
DISCIPLINA
Modelos e instituições de Segurança Pública em uma perspectiva Comparada
Carga horária: 30h
Ementa: Estudo comparativo das diferenças e semelhanças dos diversos modelos
históricos de polícia. Análise crítica dos modelos ideais inglês, francês, norte-americano,
canadense, entre outros. Os modelos policiais em sociedades latino-americanas.
transformações contemporâneas dos modelos penais e processuais no Brasil e seus efeitos
no sistema de segurança pública.
DISCIPLINA
Oficina II
Carga horária: 90h
Ementa: Projetos sociais e culturais e processos de ação coletiva. Intervenção dirigida e
processos de mudanças perceptíveis nos grupos sociais (normas, relações, processos e
instituições sociais), em contextos pertinentes à segurança pública. Diferentes métodos de
elaboração, gerenciamento, monitoramento e avaliação de projetos sociais e culturais no
tocante às políticas públicas de segurança. Gestão das ações integradas de organizações
policiais em prol da segurança dos cidadãos.

Módulo IV

DISCIPLINA
Justiça e Formas Alternativas de Administração de Conflitos
Carga horária: 60h
Ementa: Relação entre Direito e Sociedade. Direito como fato social. Direito; poder e
conflito. Monismo e pluralismo jurídico. Direito e transformações sociais. Cidadania e
novos direitos. Análise sociológica dos Direitos Humanos. Mediação de conflitos e
processos de tomadas de decisão. Arbitragem de disputas. Conciliação e o risco da tutela
dos direitos. Técnicas usuais para conciliação, mediação e arbitragem de conflitos.
Individualismo moderno e seus dispositivos de normalização. Governamentalidade e
civilidade. Consequências dos conflitos: vulnerabilidade; ambivalência; consenso;
equilíbrio
DISCIPLINA
Sociologia do crime e da violência
Carga horária: 30h
Ementa: Imagens, representações e significados da violência. Domínios semânticos e
práxis da violência e da criminalidade. Crimes sem violência física. Atos violentos que
não constituem crime. Sociologia das lutas e jogos. Relações entre saber e conhecimento,
sociedade, Estado de Direito, democracia, direitos humanos, justiça e controle social,
vivências e significações. Dilemas do controle democrático da violência e a política de
Direitos Humanos. Profissão policial e a Violência Policial.
DISCIPLINA
Políticas Públicas e Grupos em situação de vulnerabilidade
Carga horária: 60h
Ementa: Reflexão sobre políticas públicas de segurança e justiça criminal,
problematizando as representações sobre o conceito de “comportamento desviante”.
Articulação das temáticas relacionadas a introdução do conceito de cultura e seus
desdobramentos. Diversidade cultural, etnocentrismo e seus reflextos nas políticas de
segurança e na organização dos ambientes instituicionais voltados para controle da
sociedade. Aspectos centrais relativos à cultura de classe trabalhadora e a questão da
diversidade cultural nas sociedades complexas. A Constituição e os Direitos Humanos. A
expansão dos Direitos Humanos. A polêmica Relativismo X Universalismo. Garantias
para a aplicação dos Direitos Humanos. Sistema Internacional de Proteção dos Direitos
Humanos.
DISCIPLINA
Território e Segurança Pública
Carga horária: 30h
Ementa: Análise dos aspectos morfologicos, morais, contextuais e institucionais
construídos por agências estatais que, em função de suas lógicas e atribuições, intervém
territorialmente produzindo diferenciações sociais e engendrando padrões específicos e
diferenciados de interações e de contextos sociais, ritmos de vida, desenvolvendo
tecnologias sociais próprias, assim como modos intrínsecos de subjetivação

DISCIPLINA
Análise de Políticas Públicas
Carga horária: 30h
Ementa: Organizações políticas e relações sociais. As dinâmicas da ação pública.
Institucionalismo e as formas de institucionalização. Os atores das políticas públicas.
Burocracia e políticas públicas. Movimentos sociais e políticas públicas. Os repertórios da
ação coletiva. Os usos sociais do direito e os mecanismos de publicização dos problemas.
DISCIPLINA
Práticas Repressivas e Segurança Pública
Carga horária: 30h
Ementa: Conceitos e definições sobre normalidade, anormalidade, disciplina,
disciplinamento, normalização, repressão e violência. Agencias de controle e ações
repressivas. Repressão como ideologia.
DISCIPLINA
Oficina III
Carga horária: 90h
Ementa: Monografia: formulação e elaboração do projeto de monografia

Modulo V
DISCIPLINA
Produção de Diagnósticos em Segurança Pública
Carga horária: 60h
Ementa: Diagnósticos do crime e da violência. Cifra obscura e taxa de atrito. Pesquisas
de vitimização e self-reportedstudies. Estudos sobre o perfil dos homicídios.
Agenciamentos (ou facilitadores) para o crime e a violência. Disponibilidade de armas de
fogo, abuso no consumo de bebidas alcoólicas e tráfico de drogas. Experiências exitosas
de redução das taxas de homicídios. Crimes de oportunidade, crimes do “colarinho
branco” e crimes de ódio. Fatores preditivos para o crime e a violência de caráter
individual, na família e na escola (bullying). Monitoramento de políticas públicas.
DISCIPLINA
Produção e Gestão da Informação em Segurança Pública
Carga horária: 60h
Ementa: Sistema de Justiça Criminal no Brasil. Segurança Pública: concepções, diretrizes
e mecanismos de operacionalização. Relação entre o sistema de segurança pública e o
sistema de justiça criminal. Sociedade, mercado, estado e políticas públicas de segurança.
Sistema brasileiro de justiça criminal e modelo nacional de segurança pública (SUSP/
Pronasci). Gestão empreendedora da prevenção e repressão à violência. Gestão estratégica
de recursos humanos. Gestão estratégica de materiais e logística. Gestão estratégica
orçamentária e financeira
DISCIPLINA
Criminalidades, moralidades, direitos e mercados, no Brasil
Carga horária: 60h
Ementa:Relações entre direito, moral e mercado em uma perspectiva comparada.
Discussão comparativa das semelhanças e diferenças das fronteiras entre o legal e o
ilegal, o moral e o imoral e as práticas lícitas e ilícitas no mercado, em especial no
mercado de capitais
DISCIPLINA
Administração de Conflitos Sócio-Ambientais
Carga horária: 60h
Ementa: Legislação e Direito Ambiental. Fiscalização de Proteção à flora, pesca e fauna.
Responsabilidades Ambientais nas esferas Administrativa, civil e penal.
Conflitos ambientais recorrentes. Agências responsáveis pela administração de conflitos
sócio-ambientais. Responsabilidades públicas e privadas na emergência dos conflitos de
natureza sócio-ambiental. Conflitos intratáveis.
DISCIPLINA
Oficina IV
Carga horária: 105h
Ementa: Normas de edição de texto monográfico. Diferenças entre produtos acadêmicos:
ensaio, artigo, monografia, dissertação e tese. A escrita monográfica. Possibilidades de
alcance de um produto monográfico.

