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 Voltado principalmente para a atuação em agências e órgãos governamentais, 
o curso de Segurança Pública forma profissionais prontos para atuar nas mais 
diversas áreas que a carreira abarca.

 Mesclando conteúdo teórico com análises de caso, o estudante coloca na 
prática o que aprendeu e testa as suas habilidades continuamente. Sua missão é 
ajudar a construir um país mais seguro, através de ações e programas de prevenção 
à violência e ao crime.

Introdução
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Ficou interessado 
em conhecer mais 

sobre o curso? 
Leia este e-book e 

desvende o universo 
do tecnólogo em 

Segurança Pública!



 De acordo com Daniel Cerqueira, economista 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e 
especialista em inflação, nosso país perde 6% do 
Produto Interno Bruto por conta da violência. Só para você ter uma ideia, em 2016 
esse valor ultrapassou a casa dos R$ 300 bilhões. No mesmo ano, a violência no 
trânsito fez nosso país perder R$ 146 bilhões.

 Isso aponta para um país que sofre muito os efeitos da violência e criminalidade, 
criando uma demanda urgente por profissionais da Segurança Pública que sejam 
capazes de propor soluções para os problemas que há muito enfrentamos. Entre 
as principais questões a serem abordadas por esses profissionais: o contrabando 
e a falsificação; tráfico de drogas; corrupção.

 No que diz respeito à atuação profissional, o estudante formado em Segurança 
Pública pode trabalhar em diversos órgãos públicos, de caráter municipal, estadual 
ou federal, tais como: Polícia (Militar, Civil, Rodoviária, Federal); Secretaria de 
Segurança; Ministérios; Penitenciárias.  

 Cada um desses órgãos possui processos seletivos e requisitos de contratação 
específicos, geralmente explicitados nos editais de concursos públicos para os 
cargos. Você também pode procurar oportunidades de emprego em várias áreas, 
desde investigação criminal e fraude, até prevenção de perdas e consultorias para 
o setor privado.

 Ao contrário do que se possa imaginar, a Segurança Pública é uma área muito 
dinâmica. Um exemplo disso está na incorporação de tecnologia, como sensores 
e drones, para documentar, mapear e até mesmo investigar atividades criminosas. 
Além de diminuírem os riscos aos quais os agentes são expostos, é uma maneira 
de obter uma visão imparcial sobre as mais diversas situações.

 A popularização de “câmeras inteligentes” é outra tendência a ser 
observada. Além de auxiliar no monitoramento urbano, acelerando o processo de 
identificação de pessoas desaparecidas ou veículos roubados, por exemplo, elas 
podem melhorar as condições de tráfego.

 Agora que você já conhece o mercado de trabalho, que tal conhecer as 
características que um gestor público precisa ter para se destacar nele?
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 Trabalhar com Segurança Pública requer um conjunto de habilidades técnicas 
e comportamentais. Quando pensamos em Segurança Pública, a primeira coisa 
que nos vem à mente é liderança.

 Associada à proatividade, essas duas características são indispensáveis 
para quem quer se destacar nessa área. Isso porque atuar nesse ramo é fazer a 
diferença na vida de milhares de pessoas. Não dá para ficar de braços cruzados 
esperando alguém lhe dizer o que fazer o tempo todo, não é mesmo? Seja a 
mudança!

 Os projetos são o cerne da Segurança Pública. Possuir destreza na gestão 
de recursos — orçamento, funcionários, prazos etc. — é fundamental para traçar 
projeções realistas e obter êxito em suas iniciativas. É igualmente importante 
possuir habilidades de negociação. Seja para propor políticas preventivas ou 
para mediar conflitos violentos e/ou criminosos, saber como se portar diante de 
situações adversas e obter o resultado desejado é algo que você precisa durante 
toda a carreira.

 A habilidade coletar e sintetizar uma grande quantidade de dados também 
pode ser útil. Frequentemente, as informações que você precisa estão dispersas 
em várias fontes. Ser capaz de optar por fontes confiáveis, levantar dados 
relevantes e organizá-los sistematicamente é imprescindível para um tecnólogo 
em Segurança Pública.

 Nesse sentido, ter facilidade e interesse 
pelo manejo de novas tecnologias pode ajudá-
lo a encontrar novas formas de informação e 
processamento de dados. Assim, você torna 
otimiza a parte mais mecânica de seu trabalho 
e foca em apresentar suas conclusões de 
forma profissional e perspicaz.

Perfil profissional 

5



 Ao longo de sua carreira como Tecnólogo em Segurança Pública, você precisa 
estabelecer redes de contato, firmar parcerias e falar em público. O que tudo isso 
tem em comum? Essas atividades requerem que você seja comunicativo. Faz 
parte do seu dia a dia conversar e gerenciar equipes multidisciplinares, por isso é 
muito importante que você consiga se comunicar objetivamente e incentivar as 
pessoas que trabalham com você.

 Propor soluções inovadoras é outro ponto crucial. A Segurança Pública é um 
terreno complexo, com diversos elementos interdependentes e que se afetam em 
proporções surpreendentes. Ser capaz de desenvolver projetos que envolvam os 
cidadãos na tomada de decisão, sugerir novas abordagens a problemas antigos 
ou ainda aperfeiçoar programas existentes é um desafio.

Perfil profissional 
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 Com duração de quatro semestres, o curso de Segurança Pública o capacita 
a atuar na prevenção da violência e criminalidade. Durante a graduação, você 
analisa casos, realiza levantamento de dados, avalia os programas e ações de 
segurança em andamento pelo país.

 O tecnólogo em Segurança Pública aprende não só a mediar conflitos 
relacionados ao tema, como também integra equipes que pensam formas de 
intervir e evitar que situações violentas e atividades criminosas aconteçam.

 Logo que você ingressa no curso, uma das disciplinas que compõem a sua 
matriz curricular é Abordagens Sociopsicológicas da Violência e do Crime. Como 
profissional de Segurança Pública é imprescindível entender quais fatores sociais, 
psicológicos e até mesmo econômicos fazem com que criminosos surjam.

 Já no segundo semestre, você pode esperar encontrar Sistemas de Segurança 
Pública e Justiça Criminal em sua grade horária. Como o próprio nome indica, 
você aprende quais são os sistemas que o Brasil possui para gerenciar todos os 
aspectos relativos a esse tema.

 No terceiro semestre, você estuda Criminologia Aplicada à Segurança 
Pública. Nessa disciplina você estuda quais são as causas da criminalidade, o 
que constitui um ato criminoso, o que caracteriza uma vítima e um réu, além de 
maneiras de reinserir os infratores na sociedade.

 Graças ao conhecimento acumulado até aqui, você é capaz de lidar com 
assuntos mais complexos no seu último semestre, por exemplo, Preservação de 
Evidências em Locais de Crime e Sinistros. 

 Além das disciplinas obrigatórias, o estudante pode cursar disciplinas 
optativas para enriquecer sua formação. Acesse nosso site para dar uma olhada 
em tudo o que você vai estudar.

O curso
Segurança

Pública

https://ead.catolica.edu.br/


 Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, 
só 13,5% das pessoas entrevistadas possuíam o ensino superior completo. Com 
poucas pessoas qualificadas para os postos de trabalho, a disputa pelas melhores 
vagas se torna cada vez mais acirrada. Por isso, considerar as suas possibilidades 
de especialização é a sua chance de se destacar nesse cenário altamente 
competitivo.

 Você pode, por exemplo, especializar-se em Análise Criminal. Essa pós-
graduação o introduz aos conceitos de crime, violência e desordem, promovendo 
o conhecimento sobre a metodologia e as técnicas necessárias para lidar com as 
questões que podem surgir dentro da Segurança Pública.

 Outra opção de especialização é fazer Direitos Humanos. Você começa 
aprendendo toda a história por trás dos Direitos Humanos e conectando-a 
com  temas atuais. Visando estimular a interdisciplinaridade, propomos diferentes 
perspectivas sobre uma mesma questão, por exemplo, a abordagem jurídica e a 
abordagem psicológica.

 Se você tem interesse em combinar tecnologia e Segurança Pública, também 
é possível especializar-se em Governança de Tecnologia da Informação. Você é 
apresentado aos principais frameworks, como BSC e Seis Sigma; como gerenciar 
a qualidade de um software; e, é claro, como gerenciar problemas relativos a 
ameaças, privacidade e ética.

 No final das contas, Segurança Pública é sobre lidar com pessoas. Seja para 
protegê-las de ameaças ou para impedir que elas causem algum tipo de dano 
a outros. Se você tem interesse em atuar na área mais administrativa, um MBA 
em Gestão de Pessoas pode ser interessante. No curso você entende como as 
pessoas se comportam dentro de organizações e quais as estratégias para a 
seleção, treinamento e gestão de talentos.

 Todas os cursos de pós-graduação possuem material didático dividido por 
disciplina e disponibilizado online. Assim, basta um dispositivo com acesso à 
internet para você pode acessar o conteúdo das suas aulas. Sabe qual é a melhor 
parte? Em apenas um ano você já recebe o seu diploma!

As possibilidades 
de especialização 
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Estudar Segurança Pública é 
algo muito sério, mas isso não 
significa que você não possa 
relaxar e até mesmo se inspirar 
por aí. Veja as dicas que nós 
separamos para você!

Onde
buscar

inspiração

• Livro - “Segurança Pública” (Vladimir Passos de Freitas e 
Fernando Murilo Costa Garcia)

 Neste livro, o desembargador da Justiça Federal aposentado, Vladimir Passos, 
e o especialista em Direito Civil e Empresarial, Fernando Garcia, reúnem artigos de 
especialistas em Segurança Pública a partir das mais diversas perspectivas. É uma 
leitura fundamental para quem deseja obter uma visão multidisciplinar do assunto. 

• Filme - “Salve Geral” (Sérgio Rezende)

 Lançado em 2009, o filme trata sobre a onda de ataques conduzidas pelo 
Primeiro Comando da Capital (PCC) em 2006, na cidade de São Paulo. É uma obra 
crucial para compreender como esses grupos se organizam, se armam e cooptam 
outras pessoas.

• Filme - “Alemão” (José Eduardo Belmonte)

 Lançado em 2014, o filme conta a história de cinco policiais infiltrados no 
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A missão deles é criar um plano para que as 
forças de Segurança Pública invadam a comunidade e instalem uma UPP (Unidade 
de Polícia Pacificadora). É importante para refletir sobre a política de pacificação 
das favelas e ponderar seus prós e contras. Assista o trailer aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=HTbdL6snxKs


• Podcast - Segurança Legal

 Se você se empolgou com aquela especialização em Governança de TI, esse 
podcast é a dica ideal para você conhecer mais sobre o assunto. Criado em 2012, 
este podcast vai além da Segurança Pública e trata de temas relacionados ao 
Direito da Tecnologia e à Segurança da Informação. Destacamos o episódio 38 - 
“A falácia da invulnerabilidade” e o episódio 41 - “Incidente de segurança do 
Banco Brasil”.

• Site - Fórum Brasileiro de Segurança Pública

 Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que promove debates, 
publicações, estudos, eventos sobre o tema. A partir dos dados coletados e das 
estatísticas geradas, o objetivo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é promover 
ações políticas que provoquem transformações reais na sociedade. Indicamos 
a leitura da publicação “A Polícia precisa falar sobre estupro: percepção sobre 
violência sexual e atendimento a mulheres vítimas  de estupro nas instituições 
policiais”.

• Podcast - Segurança Pública no Brasil: a relação entre polícia 
e sociedade

 Neste podcast, a coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 
da Universidade Cândido Mendes, Silvia Ramos, e Ivan Marques, diretor do Instituto 
Sou da Paz em São Paulo, debatem sobre a função da polícia, as condições de 
trabalho desses servidores públicos e a sua relação com a sociedade.

• Ted Talk - “Como os jovens se juntam a grupos extremistas 
violentos - e como pará-los” (Erin Marie Saltman)

 Nesta breve palestra, a pesquisadora sobre processos de extrema direita e 
processos islamistas de radicalização Erin Marie Saltman, discute os fatores que 
impulsionam e atraem pessoas aos grupos terroristas. Além disso, ela propõe 
maneiras inovadoras para prevenir e neutralizar a radicalização. Se você tem interesse 
em atuar em Segurança Pública internacionalmente, vale muito a pena ver!
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https://www.ted.com/talks/erin_marie_saltman_how_young_people_join_violent_extremist_groups_and_how_to_stop_them


Conclusão
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 Ser um Tecnólogo em Segurança Pública requer uma formação teórica sólida 
combinada com exercícios práticos para formar um profissional qualificado. Afinal, 
combinar os interesses do governo e dos cidadãos, respeitar a legislação e ainda 
atingir os objetivos políticos não é uma tarefa fácil.

 Em apenas 2 anos você já está preparado para entrar no mercado de trabalho 
e começar a promover a mudança que o país precisa. Caso alguma área tenha 
te chamado atenção durante o curso, você pode continuar os estudos e investir 
em alguma especialização. Assim, você incrementa o seu currículo e adquire o 
conhecimento específico necessário para avançar na carreira.

 Esperamos que este e-book tenha despertado o seu interesse por essa 
carreira. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o curso, sinta-se à vontade para 
nos contatar.

 Estamos te esperando. Venha para a Universidade Católica de Brasília!

http://gmail.com


Sobre a
Universidade

Católica de
Brasília

Com mais de 20 anos de história na 
educação a distância, a Universidade 
Católica de Brasília tem como missão 
o desenvolvimento integral do ser 
humano e da sociedade por meio da 
disseminação de conhecimento 
atualizado e de qualidade.

Por meio de parcerias 
interinstitucionais, visa ampliar o 
acesso à formação superior de 
excelência, contando com parceiros 
nacionais e internacionais na busca 
por uma educação multidisciplinar e 
alinhada às necessidades do mercado.

Atualmente, são oferecidos 16 cursos 
de graduação e 11 cursos de 
pós-graduação na modalidade a 
distância, além de diversos cursos de 
extensão.

Venha para a Católica EAD e expanda 
seus horizontes!
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