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O EAD.br 
 

O EAD.br é composto pelas Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate 

de Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate de Universidades Internacionais 

– Laureate International Universities. Atualmente, a Rede Laureate está presente em 25 

países da América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente 

Médio. No Brasil, atua em oito estados brasileiros, em 12 cidades diferentes, sendo a maior 

operação da rede no mundo. Em 2015/2, a Laureate implantou o programa unificado de 

Educação a Distância das Instituições Laureate no Brasil, o EAD.br, incluindo a Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM), Universidade Salvador (UNIFACS), Universidade Potiguar (UnP) e 

o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Em 2018, foi incluído 

nesta operação o Centro Universitário FADERGS. A integração dessas instituições 

possibilitou identificar as melhores práticas dessas Instituições de Ensino Superior (IES), as 

quais são referências hoje para as demais entidades da rede Laureate no Brasil e no mundo, 

pela inovação tecnológica em seus recursos didáticos e formação do seu corpo social 

(docente). 

A proposta pedagógica e tecnológica do EAD.br sempre esteve vinculada às 

perspectivas de novas interações e mídias que se apresentam no mundo contemporâneo. Ela 

também propõe, a partir da metodologia ativa, um olhar diferenciado sobre o saber: não deve 

ser estanque e manter-se isolado, mas, pelo contrário, deve ser compartilhado e construído 

coletivamente, de modo que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem – estudantes 

e professores – sintam-se participantes ativos na construção do conhecimento. 

O seguinte Manifesto expressa a razão de existir do EAD.br: “É a iniciativa da Laureate 

para transformar a qualidade do EAD no Brasil, por meio de programas online conectados 

com a realidade dos estudantes nas melhores instituições de ensino”. Agrega-se a isso, a 

visão de sermos “reconhecidos como a melhor opção de EAD para os estudantes, 

investidores, colaboradores e parceiros, oferecendo profissionais competitivos ao mercado de 

trabalho”. Seus valores estão pautados na ética, na inovação, no foco ao estudante, no desafio 

e na excelência. 
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SOBRE O CURSO 

 
 

NOMENCLATURA DO CURSO 

Segurança Privada 

 
 

TITULAÇÃO CONFERIDA 

Tecnólogo 

 
 

REGIME ESCOLAR 

Seriado Semestral 

 
 

MODALIDADE DE CURSO 

Educação a Distância 

 
 

CARGA HORÁRIA 

1772 horas 

 
OBJETIVO GERAL DO CURSO 
O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Privada tem como objetivo formar profissionais 
com habilidades em segurança patrimonial e pessoal, sendo capaz de identificar e analisar 
riscos de segurança, bem como definir as diretrizes de ação de prevenção 

 

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  
 

 

 

PÚBLICO ALVO 
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O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências 

e habilidades na área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção 

de egressos do curso, que podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, 

em qualquer empresa ou órgão que tenha equipes de segurança, como bancos, shopping 

centers, hotéis e hipermercados. Pode também gerenciar equipes de segurança patrimonial e 

pessoal terceirizadas, atuar em empresas de segurança, transporte de valores, escolta e 

segurança pessoal. Também pode exercer sua atividade como autônomo, prestando consultoria 

para empresas na área da segurança. 

 

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes 

competências/habilidades:  

 Realizar a gestão da segurança privada em departamentos, setores e áreas relacionadas 

à segurança patrimonial de empresas públicas e privadas; 

 Integrar e liderar equipes que cuidam da segurança e escolta de indivíduos; 

 Definir políticas de segurança e planos de ação, com base nos índices e modus operandi 

da criminalidade; 

 Atuar na segurança do trabalho, com foco na prevenção de acidentes, preservação da 

integridade física de funcionários e melhoria do ambiente de trabalho; 

 Prestar consultorias ou atuar na área investigativa e de perícias; 

 Gerenciar processos de segurança coletiva ou individual de personalidades em eventos 

públicos e corporativos. 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

 
NOÇÕES SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 
Aborda histórico e culturalmente as instituições da Segurança Pública, do período de 
redemocratização Brasileira (1980) até a contemporaneidade, a interface das Políticas Públicas 
com a Política de Segurança, as diferentes concepções de Segurança Pública, as relações entre 
o Sistema de Segurança Pública e o Sistema de Justiça Criminal e as mudanças e novos 
desafios da Segurança Pública. 
 
SOCIEDADE DE RISCO, SEGURANÇA PRIVADA E ÉTICA PROFISSIONAL  
 
A disciplina aborda o estudo da sociedade de risco como panorama no qual a segurança privada 
assume papel de destaque, estuda a origem, evolução e importância da atividade de segurança 
privada, abordando a legislação aplicável aos ramos de atuação, a competência, fiscalização e 
credenciamento, além das normas éticas da atividade. 
 
CRIMINALIDADE, SOCIEDADE, VIOLÊNCIA E CONTROLE SOCIAL  
 
Possibilita a compreensão acerca das relações entre violência, controle social e seletividade na 
sociedade complexa, possuindo como objetivo a proposição de ações preventivas no âmbito da 
segurança pública e visando dialogar sobre a importância da mídia e do urbanismo na 
prevenção, controle da criminalidade e na redução da violência intrínseca às instituições totais 
e comunidades carcerárias. 
 
PSICOLOGIA JURÍDICA  
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A disciplina versa sobre a psicologia à luz do Direito e da Lei, desde a conceituação e papel do 
psicólogo no universo jurídico, os laudos psicológicos, a questão da saúde mental, do trabalho 
com os agentes penitenciários, da violência familiar e da ética no âmbito da Vara de família e 
da Vara da Infância e da adolescência bem como as formas de comunicação e a mediação e a 
justiça restaurativa. 
 
COMUNICAÇÃO  
 
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos 
linguísticos adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. 
Identifica e reflete sobre as estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da 
oralidade e da escrita. 
 
 
PROJETO INTEGRADOR - TEMAS TRANSVERSAIS EM DIREITO  

Atuação do profissional da área do Direito como profissional atuante e comprometido com as 

temáticas sociais, tais como: ética, inclusão social, relações étnico-raciais, diversidade cultural: 

cultura afro-brasileira e indígena, direitos humanos, justiça restaurativa, cidadania, políticas 

públicas, mediação, orientação sexual; gênero, responsabilidade social, responsabilidade 

ambiental, autismo. 

PRIMEIROS SOCORROS  

Trata das noções básicas de primeiros socorros para o atendimento de indivíduos vítimas de 

agravos clínicos e traumatológicos; emergências gerais, suporte básico de vida e abordagem 

primária e secundária da vítima. Estuda as modalidades, competências e atribuições no 

atendimento às urgências e emergências quanto aos aspectos éticos, legais e de 

biossegurança. 

DIREITO PENAL - SOCIOLOGIA E TEORIA DO CRIME  

A disciplina aborda os mecanismos e instituições que geram mudanças sociais, relacionando-

os com as bases sociológico-jurídicas, bem como sobre conceito de crime, a principiologia 

penal  e a teoria da lei penal a partir de um enfoque constitucional, desenvolvendo o espírito 

crítico sobre a sua aplicação. Aborda, ainda, a teoria do delito, especialmente a tipicidade e a 

antijuridicidade. 

DIREITO PENAL - CULPABILIDADE E PENAS  

A disciplina reflete sobre a teoria do crime, com foco na culpabilidade. Identifica os principais 

marcos histórico-políticos relacionados às garantias constitucionais. Desenvolve o espírito 

crítico e enfatiza os principais institutos da culpabilidade e da imputabilidade e suas relações 

com a teoria do crime e aplicação da pena. Aborda o processo de aplicação das sanções penais 

e suas modalidades. 

SEGURANÇA EMPRESARIAL E PATRIMONIAL  

A disciplina aborda os principais institutos e procedimentos relativos à segurança empresarial e 

patrimonial, com destaque para a segurança bancária, corporativa e de dados comerciais, 

tratando das ameaças, medidas preventivas, tecnologias e plano de contingência, trata ainda 

da Lei Geral de Proteção de Dados e aborda os meios e estratégias de transporte de valores e 

de escolta armada. 

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  
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Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a 

constituição da sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a 

diversidade da cultura brasileira e o papel dos grupos indígena, africano e europeu na formação 

do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos. 

PROJETO INTEGRADOR - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL JURÍDICO  

A disciplina analisa a estrutura, as relações e o ambiente interno de organizações bem como a 

definição e o mapeamento de processos. Explora também a Identificação de problemas, a coleta 

e a interpretação e análise de dados coletados nas organizações com vistas a possibilitar a 

elaboração de relatório de diagnóstico organizacional e oportunizar a elaboração de propostas 

de melhoria e de mudança. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO E EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE  

A disciplina versa sobre o rito processual penal na perspectiva constitucional, desde a 

investigação preliminar e passando pela ação penal até a coisa julgada, com destaque para: a 

competência, a teoria da prova, o concurso de crimes e de pessoas, os impedimentos, os 

prazos, as causas de extinção da punibilidade, as decisões judiciais e a coisa julgada. 

 

DIREITO PENAL APLICADO - CRIMES EM ESPÉCIE E RITOS PENAIS 

Aborda diversos institutos penais e processuais de forma encadeada e crítico-reflexiva, 

compreendendo a sua subordinação aos princípios constitucionais: procedimentos comuns 

ordinário, sumário, sumaríssimo e especiais que envolvem o Tribunal do Júri, drogas, crimes 

contra a honra, cometidos por funcionário público, violência doméstica e contra a mulher e, 

ainda, processo eletrônico. 

 

TÉCNICAS DE SEGURANÇA PESSOAL, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES  

A disciplina aborda as diversas técnicas e procedimentos relativos à segurança pessoal, 

envolvendo ambiente, fontes de perigo, tipos de crimes relacionados, medidas preventivas, 

reações ofensivas, plano de contingência, noções sobre blindagem de veículos, além da 

legislação sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e o Sistema 

Nacional de Armas – Sinarm. 

 

FILOSOFIA DO DIREITO E DIREITOS HUMANOS  

A disciplina trata do estudo crítico do Direito, visando a estimular o estudante a exercitar a 

investigação permanente do fenômeno jurídico e indagar sobre a justiça, a cidadania e os 

direitos humanos, abordando as relações étnico-raciais globais inerentes aos direitos das 

minorias, no âmbito de temas como a dignidade da pessoa humana, a discriminação, a 

intolerância e o racismo. 

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS  

Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania 

e suas respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as 

interferências antrópicas no meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto 
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das inovações tecnológicas. Aborda ainda tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de 

responsabilidade social e justiça. 

 

PROJETO INTEGRADOR -  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM DIREITO  

Aborda (1) Avaliação Estratégica: compreensão de norteadores estratégicos, cadeia de Valor, 

5 forças de Porter e estratégias genéricas; (2) Planejamento Estratégico: Matriz BCG e Análise 

SWOT, realinhamento de norteadores estratégicos e declaração de objetivos e (3) 

Desdobramento Estratégico: ações estratégicas/planos táticos e indicadores de desempenho e 

Key Performance Indicator (KPIs). 

 

GERENCIAMENTO DE CRISES E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS  

A disciplina possibilita a compreensão acerca dos conflitos, seus tipos, estilo e forma de manejo.  

Após, problematiza os meios de resolução pacífica de conflitos (arbitragem, negociação, 

conciliação e mediação). Por fim, aborda o papel e a ética do mediador, a Justiça Restaurativa 

no campo da Segurança Pública e as situações e tipos de crise na segurança pública. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  

Aborda os principais pressupostos teóricos que fundamentam as políticas e práticas da gestão 

de pessoas e os impactos da sua operacionalização em diferentes instâncias organizacionais. 

Discute o planejamento estratégico de pessoas, gestão do conhecimento, gestão por 

competências, gestão de desempenho, além da retenção de talentos, mudança e 

desenvolvimento organizacional. 

 

QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

Aborda a valorização dos recursos humanos discutindo conceitos e ferramentas em promoção 

da saúde, prevenção de agravos, minimização de riscos e busca da satisfação das 

necessidades no campo organizacional, considerando estratégias de gestão que favoreçam a 

conciliação entre interesses individuais e os organizacionais. 

 

PROJETO INTEGRADOR - GESTÃO DE PROJETOS EM DIREITO  

Explora processos de gerência de projetos, desde a identificação dos objetivos, seleção de 

métodos e técnicas para implementação, definição de prazos, custos, qualidade e avaliação na 

perspectiva de atuação do profissional da área jurídica, contribuindo em áreas como 

Administração e Segurança Públicas, Sistema Penitenciário, Reintegração Social, Mediação, 

Arbitragem e Gestão de Projetos Sociais. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na 

formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, 
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produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em eventos e outras 

consideradas próprias ao curso. 

 

OPTATIVAS 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DE FREQUÊNCIA 
 

A avaliação do desempenho escolar é realizada no decorrer da disciplina, com entrega 

de atividades online e a realização de uma prova presencial, obrigatória, realizada no polo de 

apoio presencial em que o estudante está devidamente matriculado. A avaliação abrange 

também aspectos de frequência. O EAD.br adota como critério para aprovação a frequência 

mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O estudante que não atingir o percentual 

está automaticamente reprovado na disciplina. A frequência é apurada a partir da completude 

das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 
INFRAESTRUTURA 

 

Dentre os espaços mínimos apresentados nas sedes das Instituições e nos polos integrantes 

do EAD.br encontram-se: 

 Instalações administrativas para atendimento aos candidatos e estudantes; 
 

 Sala(s) de aula para atender às necessidades didático-pedagógicas dos cursos ou 

encontros de integração; 

 Instalações Sanitárias; 
 

 Área de Convivência; 
 

 Recursos de Informática para o desenvolvimento de atividades diversas, com acesso à 

internet; 

 Área para Estudo: a consulta às bibliografias básica e complementar são garantidas na 

sua totalidade em bases de acesso virtuais disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, e as IES e os polos contam com espaços de estudos; 

 Laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s) ofertado(s), deverão 

constar laboratórios didáticos específicos (ex.: Brinquedoteca) em consonância com a 

proposta pedagógica do curso. 


