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Análise das perspectivas da Polícia Civil para o futuro, com base nas 

mudanças legislativas em estudo no parlamento.
Foco na Investigação criminal com uso de novas tecnologias.
Fortalecimento da importância da hierarquia e disciplina em todos os 
níveis de comando.
Papel transformador do Delegado de Polícia – Delegado de Polícia como 
líder. 
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PLANO ANUAL
DE POLÍTICAS
EDUCACIONAIS

Excelentíssimo Senhor Delegado-Geral da Polícia Civil
Dr. Marcos  Flávio Ghizoni Júnior  

 Abaixo encaminho a proposta de planejamento (Plano Geral de Ensino) para o ano de 2022 para 
apreciação e aprovação de Vossa Excelência, bem como para que, entendendo pertinente, promova a 
sugestão de alterações no programa de capacitação ano letivo de 2022.
 A instituição de ensino da Polícia Civil de Santa Catarina, quando criada pela Lei Estadual nº 3.427, de 
09 de maio de 1964 recebeu a denominação de Escola de Polícia e iniciou suas atividades com o apoio da 

área policial. A escola passou a denominar-se Academia de Polícia Civil – ACADEPOL em 13 de maio de 1967.
 A Lei Estadual nº 4.265, de 07 de janeiro de 1969, alterou a Lei nº 3.427 e instituiu a reorganização da 

Catarina – ACADEPOL/SC.
 Do ponto de vista histórico, legal e de infra-estrutura, a instituição reúne os meios necessários ao 
desenvolvimento dos cursos que atualmente oferece e dos que pretende disponibilizar para o ano de 2022.
Do mesmo modo, a atividade de ensino a que vem se dedicando no decorrer desses 57 anos experimenta 
constante aprimoramento. Das primeiras experiências docentes aos dias atuais observa-se a busca pela 
superação de um ensino voltado ao desenvolvimento de competências de predominância procedimental. 
Isto implica no direcionamento do ensino para a formação de competências éticas, legais e técnicas, por 
meio do desenvolvimento do raciocínio lógico, inteligência social, capacidade de diálogo, tolerância e 
atuação em equipes multi e interdisciplinares adequadas a uma formação de nível superior.
 Conforme bem estruturado em Projeto Pedagógico Institucional (PPI), mormente no que se refere 
às Diretrizes Institucionais para o Ensino a ACADEPOL/SC tem sua origem e tradição nas atividades de 

Desenvolvimento integral do discente para o enfrentamento das demandas relativas à Segurança Pública, 
sob o paradigma da ética e do respeito aos direitos da pessoa humana;
Atuação docente ética e competente nos processos de ensino e aprendizagem;

Flexibilidade curricular e abertura para incorporar novos conhecimentos e tecnologias, de modo a tornar a 
extensão e pesquisa partes organicamente integrantes da formação do policial civil e da prática cotidiana de 
professores e pesquisadores;
- Participação “ativa” e comprometida do discente no processo de aprendizagem, envolvendo mecanismos 

Delegado André Luiz Bermudez Pereira



Manutenção permanente de uma cultura fundada no Estado de Direito, ou mais, na proteção e promoção 
dos direitos em constante diálogo com as outras dimensões do conhecimento e da realidade.

 O levantamento de demandas foi desenvolvido pela Direção da Academia de Polícia levando em 
conta aspectos relacionais à atividade policial, bem como alinhando os cursos que se pretende ofertar ao 
planejamento estratégico da  Polícia Civil baseando as decisões em pesquisa realizada junto aos policiais civis 
por intermédio da rede PCTodos e PCDelegados. No mesmo sentido, o         levantamento de demandas 
seguiu as orientações previstas no Relatório – Produto 7, vinculado ao contrato nº 203/CLP/DGPC/2018 
celebrado com a Universidade Federal de Santa Catarina.
 No mesmo sentido foi realizada a análise dos relatórios de avaliação de alunos e sugestões de 
capacitação, seja por intermédio do processo de avaliação de cursos pela plataforma UNIMESTRE, seja pela 
análise da pesquisa de satisfação junto à plataforma EaD da Polícia Civil, ou mesmo pela análise das 

encaminhamentos dados pela Gerência de Planejamento da Polícia Civil em razão do programa “repositório 
de ideias”.
 Segundo o desenvolvimento do macroprocesso de comunicação sugerido pela Universidade 

referentes às competências que devem ser desenvolvidas no âmbito da instituição policial.

07/UFSC), indicamos atualmente a fase “03”, com o devido planejamento das ações executivas por 
intermédio do presente documento.

2020 teve seu cumprimento impedido em razão da Pandemia de COVID-19. Tal perspectiva alterou as rotinas 
desta Academia de Polícia, mormente no que tange à relação de política de ensino, vez que parte das 
capacitações tiveram que ser revistas e projetos revisitados (com alterações) para atender a dinâmica de 
ensino à distância.Tal perspectiva de fomento ao sistema EaD seguiu no ano de 2021 em face do início do 
curso de formação inicial e das regras de distanciamento social recomendadas pela vigilância sanitária. 

conhecimento da       Polícia Civil levando em conta as dinâmicas acima referidas, optou por apresentar no 
ano 2022 boa parte dos cursos         indicados no ano de 2021, mas dessa vez com enfoque na área de 
investigação criminal. 
 Nesse sentido, optou-se por alterar o enfoque nas capacitações da ordem operacional para a 

investigativos, mormente no que se refere às rotinas de investigações especializadas, como crimes 
cibernéticos e crimes de lavagem de dinheiro. 
 Ademais, pretende-se capacitar policiais em todas as regiões do Estado no que tange à capacitação 
ao manejo de armas longas por intermédio de um programa de descentralização de cursos operacionais, 
aproximando a ACADEPOL das regiões policiais, evitando o deslocamento de alunos até a sede desta 
Academia de Polícia, democratizando o ensino policial. Além disso, pretende-se conferir capacitação 
operacional relacionada ao emprego de cães de faro, atividade essencial para a atuação dos integrantes de 

vencido diz respeito à necessidade de promover a capacitação de mais de três mil policiais na alteração da 
plataforma de tiro, em razão da troca de armamento da Tauros para a Glock, de modo que será necessário 
grande envolvimento da ACADEPOL no processo de entrega e capacitação descentralizada de policiais no 
ano de 2022.
 Ademais, tendo em vista a migração do crime para ambientes virtuais, mostra-se imprescindível o 
aprofundamento do estudo no que tange a metodologias de repressão a crimes cibernéticos – área de 
atuação em que as Polícias Civis do Brasil têm ganhado destaque. Nesse sentido, pretende-se capacitar 
policiais de todas as regionais da Polícia Civil de Santa Catarina para o bom desempenho em investigações 
que demandem a utilização de tecnologia. Na mesma linha, em 2021 desenvolveu-se a capacitação de 
policiais quanto às rotinas de quebra de sigilo e interceptação telefônica, além de quebra de sigilo de 
aplicativos, todo em formato EaD, programa que se pretende manter em 2022 dada a demanda de 
interessados.





CARTILHA DE CURSOS
CURSO

Licitações e contratos - PGE 20 30 4 120

Complience no setor público - CGE 20 30 4 120

Fundamentos para inovação organizacional 16 20 3 80

Gestão de análise de processos 16 50 6 300

Gestão de processos administrativos - Fluxo de processos 20 50 4 200

Gestão de processos administrativos - Veículos apreendidos* 16 50 4 200

Aperfeiçoamento em gestão de Delegacia Regional de Polícia* 44 10 3 30

Gestão e liderança 36 20 6 120

Gestão de cartório e inovação 28 50 10 500

Gestão de cartório e inovação - módulo 2 20 20 4 80

Gestão de projetos aplicada 20 20 6 120

Mídia training 24 25 4 100

Atualização em polícia judiciária 24 50 10 500

Formação de formadores 32 50 4 200

Teoria geral da investigação criminal 20 50 6 300

Investigação de homicídios e feminicídio 36 20 10 200

Entrevista investigação e depoimento especial 62 15 6 90

Entrevista investigativa e polícia judiciária 40 20 6 120

Repressão à lavagem de dinheiro* 52 20 8 160

Investigação de crimes eleitorais 24 50 9 450

Investigação cibernética e análise de dados* 64 20 10 200

Investigação por meios eletrônicos e fontes abertas 24 20 6 120

Investigação de crimes ambientais 16 50 4 200

Tecnologia da informação policial 20 50 6 300

Investigação de crimes de corrupção 36 30 6 180

Interceptação telefônica e quebra de app 32 40 10 400

Curso de Operador de Cães 210 25 1 25

Seminário química dos odores - NOC - UFSC 16 20 1 20

Capacitação para uso de dispositivo elétrico incapacitante 16 10 3 30

Curso de inteligência policial 20 25 4 100

Capacitação Glock* 8 20 177 3540

Capacitação em arma longa* 24 20 10 200

Operador Tático Multimissão 640 30 1 30

Cumprimento de mandado de busca 40 20 10 200

Defesa pessoal policial (Retenção de armamento e intervenção em cela) 16 20 4 80

Defesa pessoal para a mulher Policial Civil 16 20 4 80

Táticas em ambiente rural 40 20 4 80

Assalto veicular 40 20 4 80

Táticas em ambiente urbano 40 10 4 40

Seminário Investigação Criminal - Novas tecnologias e criptomoedas 20 200 1 200

Seminário de Polícia Judiciária 24 200 1 200

Congresso Ciências Policiais 24 200 1 200

Formação Inicial Escrivães e Agentes de Polícia 1272 26 17 437

Pós-graduação em ciências policiais e investigação criminal 368 26 17 437

Pós-graduação em gestão de segurança pública e investigação criminal 378 40 2 80

PC por ELAS 24 50 10 500

Psicologia das emergências e desastres 20 50 4 200

Curso de avaliação psicológica na investigação criminal 20 50 8 400

Curso de avaliação psicológica - instrumentos de avaliação 20 20 6 120

Fundamentos da avaliação psicológica x 20 2 40

Saúde ocupacional e qualidade de vida (gerenciamento de estresse/CSO) 40 20 12 240

Capacitação DETRAN (Convênios) x x x x

Capacitação GM (Convênios) x x x x

CARGA HORÁRIA ALUNOS P/ TURMA Nº DE TURMAS TOTAL

GESTÃO INVESTIGAÇÃO OPERAÇÃO SEMINÁRIOS CONVÊNIOS


