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I – Parecer CNE/CES nº 67/2007

• Relatório

Trata-se  de  solicitação  do  Departamento  de  Polícia  Federal  para  o  de 
credenciamento especial da Academia Nacional de Polícia, por se tratar de órgão 
não educacional, para oferta de curso de pós-graduação lato sensu na modalidade a 
distância.

O  pedido  foi  analisado  pela  Secretaria  de  Educação  Superior  que,  após  
verificação  in loco, elaborou o Relatório MEC/SESu/DESUP/COSI nº 794/2005, no  
qual  recomenda o credenciamento especial  da referida instituição, exclusivamente 
para a oferta de cursos de pós-graduação nas suas áreas de competência, a partir da  
oferta inicial  dos  cursos  de  Especialização em Gestão  de  Políticas  de Segurança 
Pública e de Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública.

Encaminha,  ainda,  consulta  ao  CNE  sobre  a  definição  da  abrangência 
territorial da oferta dos referidos cursos pleiteados pela instituição.

No  intuito  de  obter  informações  adicionais  para  a  análise  do  mérito  do 
pedido, realizei despacho interlocutório com representantes da Academia Nacional de  
Polícia, os quais encaminharam documentação complementar que anexo ao presente  
processo.

• Mérito

A  documentação  complementar  encaminhada  em  resposta  ao  despacho 
interlocutório  mostrou  que  a  Academia  Nacional  de  Polícia  já  realizou,  como 
experiência-piloto,  um curso  semelhante  em 2006,  uma  vez  que  se  trata  de  uma 
exigência legal para promoção interna. 

A solicitação em pauta visa obter o respaldo do MEC, especialmente por se  
tratar de curso de pós-graduação lato sensu a distância. 

O relatório do curso realizado em 2006, a leitura do PDI, do relatório de  
verificação  in loco e os programas dos cursos solicitados, considero que atendem  
todas as condições para credenciamento especial com duas qualificações quanto ao  
prazo e à abrangência. 

Voto do Relator

Diante  do  exposto,  voto  favoravelmente  ao  credenciamento  especial  da  
Academia  Nacional  de  Polícia,  mantida  pelo  Departamento  de  Polícia  Federal,  
ambos localizados na cidade de Brasília, Distrito Federal, para a oferta de curso de  
pós-graduação  lato sensu a  distância,  com a abrangência territorial  nacional  nas  
sedes  das  respectivas  superintendências  (lista  anexa  ao  presente  processo),  pelo 
prazo de 3 (três) anos, nos termos da Portaria Normativa nº 2/2007 e do art. 10, § 7º,  
do Decreto nº 5.773/2006, referente  ao ciclo avaliativo do SINAES,  com a oferta  
exclusiva dos cursos de Especialização em Gestão de Políticas de Segurança Pública  
e de Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública.

Brasília (DF), 1º de março de 2007.

Conselheiro Hélgio Henrique Casses Trindade – Relator
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II – Pedido de Vistas do Conselheiro Edson de Oliveira Nunes

Solicitei vistas ao Parecer em destaque, por considerar necessário apresentar argumentos 
adicionais para reforçar a decisão desta Câmara.  No curso de seu trâmite,  o processo foi 
submetido  ao  Conselho  Nacional  de  Educação  que,  em  1º/3/2007,  manifestou-se 
favoravelmente  ao  pleito.  Após  as  manifestações  da  SESu/MEC  e  deste  Colegiado,  a 
CONJUR/MEC  encaminhou  o  referido  Processo  para  análise  e  Parecer  da  Secretaria  de 
Educação a Distância – SEED, que encontrou fundamento no art. 1º da Portaria Normativa nº 
2/2007, para sugerir o indeferimento do pleito.

À vista desse itinerário – e posições desencontradas nas diversas instâncias – considero 
relevante incorporar ao presente a decisão que o processo obteve em cada uma destas etapas.

1 – Considerações sobre o trâmite no âmbito da SESu/MEC

Para dar início ao processo, a SESu/MEC constitui Comissão de Avaliação  in loco, 
nos termos do Despacho nº 216/2006-MEC/SESu/DESUP/COACRE/SECOV, de 28/9/2006, 
que a seguir transcrevo:

O Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior, no exercício 
das suas atribuições e tendo em vista o disposto nas Portarias SESu n  os   843, de 20 de   
setembro de 2002, 32, de 22 de agosto de 2003  e 2.977, de 30 de agosto de 2005,  
resolve designar os Professores ROVIGATI DANILLO ALYRIO e VALTER CORRÊA 
LUIZ, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que deverão analisar 
as  condições  necessárias  ao  Credenciamento  Especial  da  Academia  Nacional  de  
Polícia, do Departamento de Polícia Federal, instalada na rodovia DF-001 (Estrada 
Parque  do  Contorno),  km  2,  Setor  Habitacional  Taquari,  Lago  Norte,  Brasília,  
Distrito Federal, nos termos da Resolução CES 01/2001, para a oferta dos cursos de  
especialização em nível de pós-graduação lato sensu, bem como analisar os projetos  
pedagógicos e verificar a existência de infra-estrutura necessária para a oferta dos  
cursos de Gestão de Políticas de Segurança Pública e de Execução de Políticas de  
Segurança Pública, conforme processo acima referenciado.

Os  professores  ora  designados  deverão  realizar  a  verificação  in  loco dos 
dados e informações disponíveis, no período de 16 a 22 de outubro de 2006, e, ao  
finalizá-la, encaminhar a esta Secretaria relatórios conclusivos.

Importante  registrar  que  as  Portarias  que  fundamentam  o  Despacho  acima  tratam, 
respectivamente, dos Comitês de Assessores da SESu/MEC para constituírem Comissões com 
“vistas  ao  credenciamento  de  instituições  de  ensino  superior e  autorização  do 
funcionamento de cursos da educação superior: 

Art. 1º Designar os professores regularmente inscritos no cadastro de avaliadores  
do ensino superior a que faz referência a Portaria Ministerial nº 990, de 2 de abril de  
2002, para comporem os Comitês Assessores da SESu/MEC como integrantes ad hoc.

Art. 2º Os professores a que faz referência o artigo anterior serão designados por  
despacho do Diretor do Departamento de Política do Ensino Superior, para integrarem 
comissões com vistas ao credenciamento de instituições de ensino superior e autorização 
do funcionamento de cursos da educação superior.
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A Portaria SESu nº 32/2003, por sua vez, delega competências ao Diretor da DESUP 
para “assinar e expedir portarias de nomeações de comissões verificadoras em processos de  
autorização, transformação, plenificação, alteração do quantitativo de vagas e mudança de  
turno de funcionamento de cursos superiores e ainda em processos de credenciamento e  
recredenciamento de instituições de ensino superior.”

Note-se  que  são  normas  voltadas  ao  credenciamento  de  Instituições  de  Educação 
Superior  e  à  avaliação  de  seus  cursos.  Acrescente  a  isso  que  o  instrumento  utilizado na 
avaliação é o que se aplica ao credenciamento de IES não universitárias.

A razão para transcrever o mencionado Despacho – e Portarias indicadas – é porque se 
verificou que os rituais protocolares deste processo guardaram certa peculiaridade diante de 
outros pedidos para credenciamento especial. Por regra, estes pedidos são recebidos, passam 
por um breve exame de admissibilidade, meramente formal, e tem seu mérito analisado pelo 
Relator ou, quando necessário, submetidos à manifestação de uma Universidade que possua 
pós-graduação  stricto  sensu  na  área  ou  em  área  correlata.  Há,  ainda,  casos  em  que  é 
constituída Comissão de Avaliação in loco para verificar a adequação das estruturas físicas e 
análise dos Projetos de Curso. 

Reforço  este  fato  citando  como  referência  um  outro  Despacho  para  a  mesma 
finalidade, constante do Processo nº 23000.013192/2006-13.

O Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior, no exercício 
das suas atribuições e tendo em vista o disposto nas Portarias SESu n  os   843, de 20 de   
setembro de 2002, 32, de 22 de agosto de 2003 e 2.977, de 30 de agosto de 2005,  
resolve designar as Professoras MAGNÓLIA RIBEIRO DE AZEVEDO e CECÍLIA 
CABALLERO LOIS, ambas da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC,  que 
deverão  analisar  as  condições  necessárias  ao  Credenciamento  Especial  da  
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,  
[...],  bem como analisar  o  projeto  pedagógico  e  verificar  a  existência  de  infra-
estrutura necessária para a oferta do curso, conforme processo acima referenciado.

As  professoras  ora  designadas  deverão  realizar  a  verificação  in  loco dos 
dados e informações disponíveis, no período de 05 a 11 de novembro de 2006, e, ao  
finalizá-la, encaminhar a esta Secretaria relatório conclusivo.

O  processo  citado  tratou  do  credenciamento  especial da  Escola  Superior  do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para oferta do curso de especialização em 
Ordem Jurídica e Ministério Público, regime presencial, resultando no Parecer CNE/CES nº 
9/2007,  revisto  pelo  Parecer  CNE/CES nº  112/2007.  Naquela  ocasião,  o  instrumento  de 
avaliação  adotado  foi  o  “Formulário  para  avaliação  das  propostas  de  credenciamento 
especial para oferta de cursos de especialização em nível pós-graduação lato sensu”.

Na introdução a este formulário observa-se a seguinte finalidade:

O presente Formulário destina-se a orientar a realização de verificações e  
avaliações para fins de  credenciamento de entidades que não são instituições de  
educação superior,  mas que  pretendem oferecer  programas de  especialização em 
nível de pós-graduação lato sensu nos termos da Resolução nº 01 do MEC/CNE/CES 
de 03/04/2001.

Os pedidos de credenciamento protocolizados no Sistema de Acompanhamento  
de Processos das Instituições de Ensino Superior – SAPIEnS, antes de chegarem à  
fase  de  verificação e  avaliação  in  loco,  passam pela  análise  de  atendimento  das  
exigências fiscais e parafiscais exigidas pelo Decreto nº 5.773/2006, bem como pela 
análise  de  sua  proposta  ou  projeto  institucional  (semelhante  ao  Plano  de  
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Desenvolvimento Institucional  –  PDI exigido das instituições de ensino superior)  
(g.n.)

No  presente  processo,  entretanto,  verifica-se  que  o  instrumento  adotado  foi  o 
“Formulário  de  Verificação  in  loco das  condições  institucionais: Credenciamento  de 
instituições  não-universitárias Autorização  de  cursos  superiores  (Ensino  presencial  e  a  
distância)”.

1.1 – Da Verificação in loco

No  que  tange  à  Verificação  in  loco,  a  Comissão,  em  19/10/2006,  apresentou 
manifestação conclusiva semelhante, tanto para o para o Curso de Especialização em Gestão 
de Políticas de Segurança Pública, quanto para o Curso de Especialização em Execução 
de  Políticas  de  Segurança  Pública,  embora  em  Relatórios  distintos,  apenas  com  a 
recomendação  para  ampliação  do  acervo  bibliográfico,  respectivamente  incorporados  a 
seguir:

– Termos finais do Relatório de Verificação do Curso de Especialização em Gestão de 
Políticas de Segurança Pública:

QUADRO RESUMO DA VERIFICAÇÃO

Dimensão Percentual de atendimento
Aspectos essenciais Aspectos complementares

Dimensão 1 100% 100%
Dimensão 2 100% 100%
Dimensão 3 100% 100%
Dimensão 4 100% 100%
TOTAL 100% 100%

Recomendações Finais da Comissão Verificadora à SESu/MEC

Após  as  análises  constantes  do  presente  Relatório,  bem  como  outras 
observações, verificou-se que o Departamento de Polícia Federal, Mantenedora da  
ANP, apresenta tradição no ensino profissional em várias unidades da Federação. 
(g.n.)

Também,  observou-se  que  a  ANP,  na  figura  de  seu  Diretor,  apresenta  
experiência profissional na área Segurança Pública  e articulação suficiente com a 
comunidade local e regional, a exemplo das parcerias desenvolvidas pela Instituição 
com a FGV, UNB, UNITINS e outras instituições. (g.n.)

A Comissão recomenda a ampliação do acervo bibliográfico
A  Comissão  Verificadora  RECOMENDA  O  CREDENCIAMENTO 

ESPECIAL DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA para a oferta do Curso de  
Especialização em Gestão de Políticas de Segurança Pública. (grifos no original)
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 – Termos finais do relatório de Verificação do Curso de Especialização em Execução 
de Políticas de Segurança Pública:

A  Comissão  Verificadora  RECOMENDA  O  CREDENCIAMENTO 
ESPECIAL DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA para a oferta do Curso de  
Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública. (grifos no original)

1.2 – O que entendeu a SESu/MEC

Superada  a  fase  da  avaliação  in  loco  e  da  análise  documental  no  âmbito  da 
SESu/MEC, especialmente o PDI e Regimento da ANP, esta Secretaria elaborou o Relatório 
nº 794/2005-MEC/SESu/DESUP/COSI, de  30 de outubro de 2006, cujo mérito e conclusão 
incorporo ao presente na íntegra:

• Mérito

A comissão verificou que o Departamento de Polícia Federal, mantenedor da  
Academia Nacional  de Polícia  –  ANP,  possui  experiência no ensino na área de  
segurança pública nos seus diversos segmentos.  De acordo com análise do PDI,  
verificou-se  que  a  missão  da  ANP  está  claramente  formulada,  atendendo  aos 
requisitos de consistência e exeqüibilidade, demonstrando adequação com o campo 
de atuação da Instituição:

A ANP já possui em funcionamento os seguintes cursos.
Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal;
Perito Criminal Federal; 
Agente de Polícia Federal; 
Escrivão de Polícia Federal;
Papiloscopista Policial Federal; 
Curso Avançado de Convivência em Ambiente de Selva; 
Curso Básico de Guias de Cães Farejadores de Drogas; 
Curso Básico de Inteligência Policial; 
Curso  de  Aperfeiçoamento  em  Planejamento  e  Execução  de  Operações  

Policiais; 
Curso de Armamento e Tiro; 
Curso de Bombas e Explosivos;
Curso de Exploração de Documentos e Análise de Informação; 
Curso de Gestão de Inteligência; 
Curso de Instrutor de Guias de Cães Farejadores de Drogas; 
Curso de Prática de Ensino Policial; 
Curso de Segurança de Dignitários; 
Curso sobre Crimes Previdenciários; 
Estágio de Combate em Área Restrita; 
Curso de Gestão de Inteligência; 
Curso de Operações Táticas; 

MBA  Gestão  em  Políticas  de  Segurança  Pública,  em  parceria  com  a 
Fundação Getúlio Vargas; e MBA Execução de Políticas de Segurança Pública, em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas. (g.n.)
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A Academia  Nacional  de  Polícia,  apresentou  projetos  de  edição  de  uma 
revista  impressa  com  a  denominação  de  “Revista  Brasileira  de  Segurança  
Pública”,especializada em segurança pública com o título provisório “Prudentía”  
coordenada pelo Centro de Altos Estudos em Segurança Pública, com previsão de  
publicação no ano de 2007. Também foi apresentado projeto de revista eletrônica a  
ser implementada. (g.n.)

Quanto  à  estrutura  organizacional,  constata-se  que  a  administração  é  
assegurada  por  órgãos  deliberativos  e  executivos,  com  áreas  administrativas 
definidas  claramente  no  Regimento  Interno.  A  gestão  acadêmico-administrativa  é  
exercida,  em nível  superior,  pelo  Conselho  Superior  e  pela  Diretoria  e,  em nível  
básico, pela Coordenação de Cursos. O Conselho Superior é o órgão consultivo e  
deliberativo  da  ANP,  sendo  constituído  pelos  membros  da  Diretoria,  pelo 
Coordenador de Ensino da ANP e pela Mantenedora, sendo os membros escolhidos  
na  forma do  Regimento  Interno  do  Departamento  de  Polícia  Federal  (DPF).  As 
demais unidades organizacionais cobrem todas as demandas técnico-administrativas  
da ANP, quando necessário.

A ANP funciona em prédio  próprio,  com gerenciamentos  administrativo-
financeiro e acadêmico independentes. As normas gerais da ANP estão adequadas à  
legislação  vigente  viabilizando  as  condições  de  cumprimento  das  diretrizes  
propostas. (g.n.)

Quanto  à  organização  acadêmico-administrativa,  existe  a  previsão  de  
mecanismos básicos para o funcionamento do curso objeto deste credenciamento. No 
que  se  relaciona  ao  apoio  didático-pedagógico  aos  docentes,  existe  de  forma 
implícita. Por tratar-se de curso de ensino a distância, com duração de 195 dias 
(500 horas da seguinte forma: a) presencial, sendo 245 horas na ANP e 36 horas 
nas Superintendências Regionais; b) a distância, 219 horas ). A etapa presencial –
EPR- terá uma carga horária diária de 10 horas (matutino das 08:00 às 12:00 horas,  
vespertino das  13:30 horas  às 17:30 horas  e  noturno das  18:00 às  20:00 horas.  
Enquanto na etapa à distância – EAD- nas Superintendências Regionais (pólos)  
(vespertino das 16 às 18 horas). (g.n.)

Por  tratar-se  de  Curso  de  Especialização  sob  a  modalidade  a  distância,  
constata-se a possibilidade de articulação entre as modalidades de ensino presencial  
e a distância de forma intensa e interdisciplinar. O Coordenador de cursos possui  
experiência  em  docência  no  Ensino  Superior,  bem  como  nas  orientações  de  
trabalhos acadêmicos e de Iniciação Científica,  estando presente de forma atuante 
durante todo o processo de avaliação, antes da visita in loco e durante toda a visita  
da Comissão. 

O  projeto  pedagógico  do  curso  apresenta  perfil,  objetivos  e  estrutura  
curricular de acordo com a proposta, podendo ser implantado e implementado. As 
ementas e a bibliografia são adequadas, atualizadas e significativas. A definição da 
metodologia  apresentada representa  um avanço na formação do  profissional  de 
Segurança Pública.  A descrição da prática pedagógica contempla a flexibilidade  
proposta pela LDB.

O  corpo  docente  que  atua  no  Curso  de  Especialização  em  Gestão  de  
Políticas de Segurança Pública é, em sua maioria, constituído de profissionais do  
quadro do Departamento de Polícia Federal. De acordo com as necessidades do  
curso são convidados profissionais de outras instituições que passam a integrar o  
Banco  de  Talentos  da  ANP. De  acordo  com  a  comissão,  este  grupo  possui 
qualificações adequadas e compatíveis com a sua formação profissional.
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Após proceder análise da documentação dos professores e, tendo realizado 
reunião com a direção e coordenação dos cursos em exame, a Comissão considera 
que o corpo docente é adequado e em número suficiente, havendo compatibilidade de  
formação  acadêmica  com  os  conteúdos  ministrados.  Verificou-se  que  o  corpo  
docente com experiência na docência superior satisfatória, demonstrando interesse  
e compromisso com o processo educativo, com a instituição, sendo que a maioria já  
atua na instituição em outros cursos.

A  ANP  funciona  em  complexo  de  12  blocos  onde  funcionam,  
respectivamente,  a  Diretoria  da  ANP,  Coordenação  de  Ensino,  Coordenação  de  
Recrutamento  e  Seleção,  Serviço  de  Tecnologia  da  Informação,  Divisão  de  
Administração, Direção e Assessorias, Serviço de Apoio ao Ensino, Serviço Médico,  
Seção  de  Museu  Criminal,  Biblioteca,  Serviço  de  Capacitação  e  Educação  a  
Distância,  Coordenação  de  Altos  Estudos  em  Segurança  Pública,  Assistência  de  
Segurança Institucional, Posto de Serviço do Banco do Brasil, 19 salas de aulas, 04 
Laboratórios  de  Informática,  02  laboratórios  técnico  científico,  01  sala  de  
identificação papiloscópica, 02 mini-auditórios, 01 sala de professores, 01 sala de  
apoio pedagógico, 02 salas de execução de cursos, 01 teatro de arena com 2.500 m2,  
um  ginásio  de  esportes  com  3.000  m2,  01  serviço  de  psicologia,  02  quadras  
poliesportivas,  01 pista  de atletismo,  01 campo de futebol,  01 caixa de  areia,  01  
academia de ginástica, 01 dojô, 01 piscina com 500m2, 01 restaurante com 2.000 m2,  
01 centro de convivência com 1.400 m2, 01 cantina, 07 alojamentos com 6.493 m2,  
com capacidade  para  650  pessoas,  01  prefeitura.  No  prédio  da  administração  a 
segurança é suficiente, o local amplo, arejado, climatizado e aberto. O número de  
salas  de  aula  é  satisfatório;  são  amplas,  arejadas,  iluminadas,  com  carteiras  
adequadas; possuem mobiliário adequado. 

Em relação aos equipamentos, há 04 laboratórios de informática ligados em 
rede própria, mantidos e conservados pela ANP, mas desenvolvido por uma empresa 
terceirizada. As instalações físicas são limpas, conservadas e utilizadas como espaços  
educacionais  em  funcionamento  nos  turnos:  matutino,  vespertino  e  noturno.  A 
Biblioteca com 660 m2, com capacidade para 100 pessoas, com acervo de 13.880  
exemplares, 559 fitas de VHS, 08 disco de DVD, e 50 mapas (de acordo com o PDI).  
Os  livros  examinados  correspondem  aos  elencados  no  PDI.  Há  assinatura  de 
periódicos, contudo, torna-se necessário ampliar o número de títulos significativos da  
área. O acervo está informatizado e permite empréstimo e reserva no terminal da 
biblioteca.  A renovação do empréstimo tem que ser realizada junto ao balcão de  
atendimento.  Há  espaço  para  estudos  individuais,  atividades  em  grupo,  porém  é  
necessário ampliar as salas de estudo individuais e em grupo, já contempladas pelo  
plano de expansão.  Há intercâmbio com as bibliotecas da Câmara dos Deputados,  
Senado  Federal,  ANATEL,  ABIN,  ENAP,  Procuradoria  Geral  da  República,  
Prodasen,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  Superior  Tribunal  Militar,  Supremo 
Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Tribunal Superior do 
Trabalho, Universidade de Brasília e outras instituições pertencentes à Rede Rubi. 
Há previsão de acesso aos periódicos da CAPES, ainda neste semestre.

A ANP possui 04 laboratórios de informática com capacidade para 40 alunos  
por  laboratório,  sendo  02  alunos  por  computador,  com  plano  de  atualização 
tecnológica e  de manutenção de equipamentos.  Há uma manutenção preventiva e  
outra corretiva, realizadas pelo efetivo da ANP.

Após analisar todas estas dimensões, a comissão de verificação encaminhou 
seu relatório, em 19 de outubro de 2006, com parecer final favorável ao pleito da 
instituição, manifestando-se da seguinte maneira:
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Após as análises constantes do presente Relatório, bem como outras  
observações,  verificou-se  que  a  Departamento  de  Polícia  Federal 
Mantenedora apresenta tradição no ensino profissional em várias unidades  
da Federação. Também, observou-se que a ANP, na figura de seu Diretor,  
apresenta experiência profissional na área Segurança Pública e articulação 
suficiente  com  a  comunidade  local  e  regional,  a  exemplo  das  parcerias  
desenvolvidas  pela  Instituição  com  a  FGV,  UNB,  UNITINS  e  outras  
instituições. A Comissão recomenda a ampliação do acervo bibliográfico. A 
Comissão Verificadora  recomenda o credenciamento especial da Academia 
Nacional de Polícia para a oferta do Curso de Especialização em Execução 
de Políticas de Segurança Pública.

Na conclusão, o entendimento da SESu/MEC é o de que a natureza do curso (pós-
graduação lato sensu na modalidade EaD) não justifica a definição de “limite para a oferta 
estruturada em pólos para momentos presenciais”.  Ressalvando, contudo, que no caso da 
oferta de cursos de graduação, o Decreto nº 5.622/2005, no item “c”, inciso X, do art. 12, traz 
expressamente essa exigência.

• Conclusão

Em relação à abrangência geográfica da oferta dos cursos a distância da 
Academia Nacional de Polícia, uma vez que se trata da oferta de pós-graduação   lato   
sensu,  não foi definido limite para a oferta estruturada em pólos para momentos  
presenciais.

Cabe  ressaltar,  porém,  que  no  caso  da  oferta  de  cursos  de  graduação,  o  
Decreto 5.622/05, no item “c”, inciso X, do art. 12, define a necessidade de que a  
instituição apresente a descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura 
adequados à realização do projeto pedagógico, relativamente a: “pólos de educação 
a  distância,  entendidos  como  unidades  operativas,  no  País  ou  no  exterior,  que  
poderão  ser  organizados  em  conjunto  com  outras  instituições,  para  a  execução  
descentralizada de funções pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso”.

O mesmo Decreto 5.622/05, prevê no art. 26 que “As instituições credenciadas 
para oferta de cursos e programas a distância poderão estabelecer vínculos para  
fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, parcerias,  
celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares, desde  
que  observadas  as  seguintes  condições:  I - comprovação,  por  meio  de  ato  do  
Ministério  da  Educação,  após  avaliação de  comissão de  especialistas,  de  que  as  
instituições  vinculadas  podem  realizar  as  atividades  específicas  que  lhes  forem 
atribuídas no projeto de educação a distância”.

Considerando o resultado da avaliação apresentado no relatório da comissão  
de verificação sobre o projeto do curso a distância, proposto pela Instituição, bem  
como o disposto no Decreto 5.773/2006, no Decreto 5.622/2005, e na Resolução  
CES/CNE n. 1/2001, submetemos à consideração superior o despacho do presente  
Processo ao Conselho Nacional de Educação com as seguintes recomendações:

Favorável  ao  credenciamento  especial,  nos  termos  do  art.  6o da 
Resolução CNE/CES n. 1/2001, da  Academia Nacional de Polícia, mantida 
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pelo Departamento de Polícia Federal, ambos com sede na cidade de Brasília,  
Distrito Federal, exclusivamente para oferta de cursos de pós-graduação lato 
sensu à distância nas suas áreas de competência, a partir da oferta inicial dos  
cursos de Especialização em Gestão de Políticas de Segurança Pública e de 
Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública, pelo prazo  
de  5  (cinco)  anos,  ou  nos  termos  do  §  7o.  do  Art.  10  do  Decreto  n.  
5.773/2006, referente ao ciclo avaliativo do SINAES. (g.n.)

O Relatório é  assinado pelo  Coordenador Geral  de Supervisão Indutora do Ensino 
Superior (CGSI/DESUP) e pelo Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior, 
que,  após  manifestação favorável  ao  pleito,  com o “de acordo”  do  Senhor  Secretário  de 
Educação Superior, solicitam esclarecimentos do CNE quanto à abrangência territorial para o 
caso em apreço:

Encaminhamos ainda a seguinte consulta ao Conselho Nacional de Educação:

Uma  vez  que  o  art.  15  do  Decreto  n.  5.622/05  define  que  “o  ato  de  
credenciamento  de  instituições  para  oferta  de  cursos  ou  programas  a  distância  
definirá a abrangência de sua atuação no território nacional, a partir da capacidade 
institucional  para  oferta  de  cursos  ou  programas,  considerando  as  normas  dos  
respectivos sistemas de ensino”, qual deve ser a abrangência geográfica da oferta dos  
cursos  referidos  no  presente  processo,  uma  vez  que  se  trata  de  cursos  de  pós-
graduação    lato  sensu   a  distância da instituição,  que  de acordo com a Resolução   
CES/CNE  n.  1/2001,  não  estão  submetidos  a  processos  de  autorização  ou  
reconhecimento pelo MEC. 

2 – O Trâmite na CONJUR e na SEED/MEC

Ficou evidenciado, portanto, que o processo não encontrou obstáculos na SESu/MEC, 
e, com base nesse entendimento, foi elaborado o Parecer CNE/CES nº 67/2007, favorável ao 
“credenciamento especial da Academia Nacional de Polícia, mantida pelo Departamento de 
Polícia Federal, ambos localizados na cidade de Brasília, Distrito Federal, para a oferta de 
curso de pós-graduação lato sensu a distância com a abrangência territorial nacional nas 
sedes das respectivas superintendências (lista anexa ao presente processo), pelo prazo de 3  
(três) anos, nos termos da Portaria Normativa nº 2/2007 e do art. 10, § 7º, do Decreto nº  
5.773/2006, referente ao ciclo avaliativo do SINAES, com a oferta exclusiva dos cursos de  
Especialização  em  Gestão  de  Políticas  de  Segurança  Pública  e  de  Especialização  em 
Execução de Políticas de Segurança Pública”.

Observe-se  que  o  Relator  também  registrou,  em  função  da  solicitação  de 
esclarecimento  da  SESu/MEC  quanto  à  abrangência  de  atuação,  que,  nesse  caso,  a 
abrangência da ANP será nacional, nas sedes das respectivas superintendências.

Não  obstante,  em  29  de  março  de  2007,  a  CONJUR, por  meio  do  Parecer  nº 
176/2007,  recomendou  que  “fosse  colhida  manifestação  da  Secretaria  de  Educação  a 
Distância, tendo em vista o contido na Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007, e  
os procedimentos de avaliação dos pólos por ela introduzidos”. 

Assim,  a  SEED/MEC,  em  29/8/2007,  formulou  o  Parecer  nº  125/2007-
CGAN/DPEAD/SEED/MEC, invocando o “inciso I, §4º, do art. 5º do Decreto nº 5.773, de  
09 de maio de 2006”, sobre o qual argumenta que este tipo de processo está condicionado a 
uma série de requisitos, dentre os quais o do art. 1º da Portaria Normativa nº 2/2007, cujo 
caput transcrevo:
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Art.  1º  O  credenciamento  de  instituições  para  oferta  de  educação  na 
modalidade a  distância (EAD) deverá ser  requerido  por  instituições  de  educação  
superior já credenciadas no sistema federal ou nos sistemas estaduais e do Distrito  
Federal, conforme art. 80 da Lei nº 9.39,4 de 20 de dezembro de 1996, e art. 9º do  
Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

Na seqüência, resgata o art. 9º do Decreto nº 5.622/2005, posto que “as instituições de 
pesquisa  científica  e  tecnológica,  públicas  ou  privadas,  de  comprovada  excelência  e  de  
relevante  produção  em  pesquisa,  poderão  solicitar  credenciamento  institucional,  para  a 
oferta de cursos ou programas a distância”. Entretanto, a SEED lembra que mesmo nestes 
casos “permanece a obrigatoriedade de que a Instituição já seja credenciada anteriormente 
conforme dispõe a Portaria Normativa nº 2”.

Ato contínuo, e tendo em vista a exigência do art. 1º da referida Portaria Normativa, 
combinado  ao  critério  do  art.  9º  do  também  citado  Decreto,  foi  realizada  consulta  à 
SESu/MEC,  por  meio  do  Memo nº  1.023/2007,  solicitando informações  “sobre  eventual  
credenciamento institucional anterior da Academia Nacional de Polícia, uma vez que tanto  
nos  sistemas  a  que  temos  acesso,  quanto  nos  autos  do  processo,  não  encontramos  tal  
informação”.

A resposta se deu nos termos do Memo nº 2.752/2007-GAB/SESu/MEC  de 22/6/2007:

“1. [...] vimos informar que não há dispositivo prévio de análise para permitir  
a protocolização do processo acima referido, e que não há referenciais estabelecidos  
para  determinar  o  critério  de  “comprovada  excelência  e  relevante  produção  em  
pesquisa”  presente  no  art.  9º  do  Decreto  5.622/2006,  a  fim  de  determinar  o  
enquadramento da instituição deste dispositivo.

2.  No entendimento dessa Secretaria de Educação Superior, considerando  
tratar-se de Instituição vinculada à administração pública federal, nomeadamente  
ao  Ministério  da  Justiça  e  ao  Departamento  de  Polícia  Federal,  com  missão 
institucional  de  “formar  e  especializar  profissionais  de  segurança  pública”,  
atendendo a interesses de políticas de Estado e de governo, o pleito da instituição 
poderia ser enquadrado como configurando “credenciamento especial” no interesse 
da administração federal, porém, recomenda-se que a Secretaria de Educação a  
Distância  consulte  a  CONJUR  a  fim  de  estabelecer  critério  formal  para  esta 
decisão. (g.n.)

O  entendimento  acima  foi  submetido  à  CONJUR, que  emitiu  o  Despacho 
CGPED/CONJUR de  22/8/2007,  indicando que  “o quadro  normativo vigente  estabelece 
como regra que o ato de credenciamento para EAD se destina às instituições de ensino. De 
forma  excepcional  permite  o  credenciamento  de  “instituições  de  pesquisa  científica  e  
tecnológica, públicas ou privadas” de comprovada excelência e de relevante produção em  
pesquisa.”

Outrossim, ressalva que a ANP não se enquadra em nenhuma destas categorias, e que 
“não  pode  ser  destinatária  sequer  de  ‘credenciamento  especial’,  por  absoluta  falta  de  
previsão legal, de modo que, a sua atuação somente pode se dar na modalidade presencial  
ou por meio de convênio com uma instituição de ensino credenciada”.

Na conclusão, o Parecer da SEED/MEC sugere indeferimento, tendo em vista o não 
atendimento ao disposto no art. 1º da Portaria Normativa nº 2/2007.
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3 – O que entendeu a CONJUR/MEC

Esgotada  a  etapa  no  âmbito  da  SEED,  foi  elaborado  o  Parecer  nº  801/2007-
CGPED/CONJUR,  reafirmando  sua  posição  de  que  a  ANP não  reúne  os  critérios  que  a 
habilitem ao pleito e que sequer poderia solicitar credenciamento especial.

Nos termos finais de seu Parecer, a Consultoria Jurídica, em função da sugestão de 
indeferimento da SEED/MEC, lembra, expletivamente, que “nos termos do art. 2º da Lei nº  
9.131 de 24 de novembro de 1995, as deliberações e pronunciamentos do Conselho Pleno e 
do Conselho Nacional de Educação, para que tenham eficácia, deverão ser homologadas 
pelo Ministro de Estado da Educação.

Remete, ainda, ao Regimento do CNE, apontando “o art. 18, § 2º, do Regimento do  
Conselho  Nacional  de  Educação,  sendo que  o  §3º  desse  mesmo artigo faculta  ainda ao  
Senhor Ministro a devolução, para reexame, da deliberação submetida a sua homologação”

E conclui que “feitas essas considerações, e tendo em vista os fundamentos constantes  
do Despacho de 22 de agosto de 2007, do Coordenador de Estudos, Pareceres ...  [e] ...do 
Parecer nº 125/SEED, opino que o processo seja remetido ao Sr. Ministro com a sugestão de 
que seja devolvido ao CNE para reexame. (g.n.) 

O Parecer da Consultoria Jurídica é assinado pelo Sr. Moisés Teixeira, Advogado da 
União,  e  recebeu  o  “de  acordo”  do  Dr.  Esmeraldo  Malheiros  Santos,  sendo  ratificado, 
também, pela Consultora Jurídica do MEC, Drª. Maria Paula Dallari Bucci.

Essa é, portanto, a conjuntura dos fatos que motivaram a devolução do processo ao 
CNE, para que esta Câmara o reexamine. Neste momento, é importante trazer ao presente as 
razões pelas quais a União justificou a criação do Departamento Federal de Segurança Pública 
e, dentro dele, a criação da Academia Nacional de Polícia. 

4 – Da Reanálise

4.1 – Histórico legal da ANP

A organização da Academia Nacional de Polícia tem origem no Decreto nº 22.332, de 
10 de janeiro de 1933, por meio do qual o Governo Federal criou a “Escola de Polícia”, 
então vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal.

Art. 8º. O Chefe de polícia fica autorizado a criar a escola de polícia sem ônus 
algum  para  o  Tesouro  Federal,  de  acordo  com  o  regulamento  que  será  
oportunamente expedido.

Mais tarde, pela Lei nº 6.378, de 28/3/1944, a antiga Polícia Civil do Distrito Federal 
é transformada no DESP – Departamento Federal de Segurança Pública e, em 1946, por meio 
do Decreto-Lei nº 9.353, de 13 de junho, as atribuições deste Departamento são estendidas ao 
aparelhamento do Estado na defesa das Instituições e da ordem pública. A regulamentação 
das  atividades  de  ensino  da  Escola  de  Polícia  foi  efetivada  pelo  Decreto  nº  30.739,  de 
8/4/1952. 

E, por meio do Decreto nº 35.615, de 3 de junho de 1954, que regulamenta a Lei nº 
1.744/1952, dispondo sobre “o provimento de cargos da carreira de escrivão de polícia do  
quadro permanente do ministério da justiça e negócios interiores”, o Presidente da República 
entendeu conveniente determinar que a formação de quadro especializado para o então DFSP 
constituía atribuição da “Escola de Polícia”, conforme se verifica no art. 1º: 
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Art. 1º Os cargos da carreira de Escrivão de Polícia do Quadro Permanente  
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (D.F.S.P.) serão providos: - um terço  
por concurso de provas e títulos e dois terços pelos alunos habilitados no Curso de  
Escrivão de Polícia,  da Escola de Polícia, do Departamento Federal de Segurança 
Pública. (g.n.)

Dez anos depois, mediante a Lei nº 4.483/1964, foi reorganizado aquele Departamento 
e,  assim,  sua  Escola  de  Polícia  passou  a  denominar-se  Academia  Nacional  de  Polícia. 
Imperioso, também, o registro de que as competências da Polícia Federal estão disciplinadas 
na Constituição Federal, art. 144, § 1º:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de  
todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
(...)
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e  

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 

de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas  
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual  
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. (g.n.)

(...)

4.2 – A atuação integrada da ANP no território nacional para formação acadêmica

As competências da ANP estão disciplinadas no art. 29, da Portaria nº 1.016, de 4 de 
setembro de 2002, do Ministério da Justiça, que aprova o Regimento do DFSP e em artigo de 
mesmo número, no Decreto nº 4.685, de 29 de abril de 2003, este que “aprova a Estrutura 
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas  
do Ministério da Justiça”. Já no Regimento, tais competências estão relacionadas no art. 119:

Art. 119. À Academia Nacional de Polícia compete:
I - formar o pessoal selecionado por meio de cursos específicos;
II  -  promover  ações  de  ensino,  formação  e  especialização  focadas  no 

desenvolvimento  de  profissionais  de  segurança  pública,  por  meio  de  cursos  e  
eventos similares;

III  -  desenvolver  atividades  relativas  às  programações  orçamentária  e  
financeira, na sua área de atuação;

IV -  elaborar planos,  estudos e  pesquisas,  visando ao estabelecimento de  
doutrina orientadora em alto nível das atividades policiais do País;

V - promover a difusão de matéria doutrinária, legislação, jurisprudência e  
estudos sobre a evolução dos serviços e técnicas policiais;

VI -  propor,  articular e  implementar intercâmbio de informações com as  
escolas de polícia do país e organizações congêneres estrangeiras, objetivando ao 
aperfeiçoamento e à especialização dos servidores policiais;

VII  -  elaborar  estudos  de  viabilidade  e  propor  contratos,  convênios  e  
instrumentos  afins  com  órgãos  e  entidades  congêneres,  públicos  ou  privados,  
nacionais ou internacionais,  tendo em vista o assessoramento, o planejamento e a  
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execução de atividades de ensino, treinamento e desenvolvimento profissional ou as 
que ofereçam produtos e serviços de interesse do DPF;

VIII - proceder ao recrutamento e à seleção de servidores para cursos de  
treinamento, especialização, aperfeiçoamento, estágios e outras atividades de ensino 
no País e no exterior;

IX - promover, por meio dos setores competentes, a investigação social dos  
candidatos de concursos públicos e o levantamento das habilitações e informações do 
estado disciplinar dos servidores inscritos em processo seletivo;

X - conferir diplomas ou certificados relativos às ações de ensino e atividades  
instituídas;

XI  -  conceder  bolsas  de  estudo  e  prêmios  no  interesse  de  atividades  
desenvolvidas na área de segurança pública;

XII - prestar assessoramento técnico às unidades centrais e descentralizadas,  
no âmbito de suas competências, quando solicitado. (g.n.)

A relação dos cursos ofertados pela ANP em 2005 e 2006, nela indicando o número de 
alunos, faz parte de documento anexado ao presente, do qual se extrai que a mesma já tem 
experiência em seis cursos com duração superior a 360 horas, destinados ao público interno. 
Destes, dois utilizam a metodologia EaD, e estão referenciados com asterisco. Há, ainda, o 
“Curso Básico de Guias de Cães Farejadores de Drogas” destinado aos  p  oliciais federais   
lotados em unidades descentralizadas. Os ementários dos cursos citados a seguir fazem parte 
do Anexo I.

Em relação aos cursos, objeto do presente, constatou-se que são destinados a policiais 
de nível superior: o de Gestão de Políticas de Segurança Pública tem foco no público interno, 
especificamente para ocupantes dos cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal 
Federal; já o de Execução de Políticas de Segurança Pública, para Agentes de Polícia Federal, 
Escrivães Policiais Federais e Papiloscopistas Policiais Federais.

Cursos Horas
Curso Especial de Polícia* 639
Curso Superior de Polícia* 669
Curso Básico de Guias de Cães Farejadores de Drogas 376
Curso de Instrutor de Guias de Cães Farejadores de Drogas 368

Em convênio com a FGV, foram ofertados dois MBAs conforme já indicado acima: 
Gestão em Políticas de Segurança Pública, com carga horária de 452 horas, e Execução de 
Políticas de Segurança Pública, com 385 horas.

O processo traz, ainda, a relação das atividades acadêmicas desenvolvidas nos anos de 
2005, em parceria com a Fundação Getulio Vargas e,  em 2006, neste ano já utilizando a 
estrutura  da  ANP,  cujo  contingente  de  alunos  foi  de,  respectivamente,  4.902  e  1.290, 
majoritariamente de seu público interno e funções afins.

De forma complementar  e,  no que  se  refere  às  suas  atividades  acadêmicas,  dados 
constantes do site da Instituição informam um total de 10.790 egressos de seus cursos entre o 
ano de 1998 e 2005:

A Academia Nacional de Polícia - ANP - tem como atividade precípua formar 
e especializar profissionais de segurança pública para exercerem com excelência  
suas atribuições,  além de  formular  e  difundir  a  doutrina policial  em defesa  da  
sociedade. De 1998 a 2005, a ANP formou 5.395 policiais federais: 1.101 delegados,  
394 peritos criminais, 2.642 agentes, 809 escrivães e 449 papiloscopistas. A previsão  
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atual  é  de formar 2.526 novos policiais  até o  final  de 2007. Efetivou, além dos  
cursos de formação e de especialização, encontros, estágios, seminários, workshops,  
oficinas,  reuniões  e  fóruns  ao  longo  de  cada  ano,  buscando  o  constante  
aprimoramento  de  funcionários  e  servidores.  Em  2005,  7.729  profissionais  do  
Departamento de Polícia Federal e de outros órgãos foram capacitados pela ANP.  
Ainda nesse ano, merece destaque a realização dos cursos superior e especial de  
polícia em nível de especialização com a certificação pela Fundação Getúlio Vargas  
em MBA - Gestão de Políticas de Segurança Pública e MBA - Execução de Políticas  
de Segurança Pública, respectivamente.

A ANP possui  190  servidores  concursados  e  86  terceirizados.  Durante  os 
cursos de formação, esse número é acrescido de em torno de 322 pessoas, entre 
instrutores, orientadores, gestores e professores, a depender do número de alunos 
em formação na Academia. Uma das metas prioritárias desta administração é a de 
estabelecer parcerias com outras forças policiais e instituições que tenham objetivos  
comuns no combate à criminalidade,  ao crime organizado e  ao tráfico de drogas  
ilícitas e de armas.

A ANP tem imensurável responsabilidade na formação dos agentes da lei, pois  
além do  adestramento  e  preparação  do  servidor  policial,  contribui  para  agregar 
valores  éticos,  de  cidadania,  de  respeito  à  hierarquia,  à  disciplina e  aos  direitos 
humanos.  Academia Nacional de Polícia tem como diretor o Delegado de Polícia  
Federal Valdinho Jacinto Caetano, que assumiu o cargo em fevereiro de 2006 e como  
vice-diretora a Delegada de Polícia Federal Mirânjela Batista Leite. (g.n.)

Observe-se, ainda, que as sedes descentralizadas nas respectivas Superintendências do 
Departamento de  Polícia  Federal  enquadram-se como pólos para realização de momentos 
presenciais, na acepção da Portaria Normativa nº 2/2007.

4.3 – ANP – Escola de Governo

A “Rede de Escolas de Governo Federais”,  coordenada pela Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP  ,   Instituição que tem por finalidade promover, elaborar e 
executar  programas  de  capacitação  de  recursos  humanos  para  a  Administração  Pública 
Federal,  é  formada por  várias  Instituições  dentre  elas  a  Academia Nacional  de  Polícia  – 
ANP/DF,  a  Escola  Superior  de  Inteligência  da  Agência  Brasileira  de  Inteligência  –
ESINT/ABIN/DF, a Escola da Advocacia Geral da União – DF, a Escola de Administração e 
Capacitação de Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – ESACS/RJ, a 
Escola  de  Administração  Fazendária  –  ESAF/DF,  a  Escola  Nacional  de  Administração 
Pública – ENAP/DF, a Escola Superior da Procuradoria da Fazenda, o Instituto Serzedello 
Corrêa - ISC/TCU/DF, a Universidade Corporativa do BACEN/DF – Gerência de Educação 
Corporativa e a Universidade Corporativa Banco do Brasil.

No que se relaciona aos fins das Escolas de Governo, a Emenda Constitucional nº 19, 
de 4/6/19981, instituiu que “a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de  
governo para a  formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso,  
a  celebração  de  convênios  ou  contratos  entre  os  entes  federados”  (art.  39,  §  2º).  O 
regulamento a esta disposição pode ser verificado no  Decreto nº 5.707, de 23/2/2006, que 
tratou da “Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal  da administração 

1 Modifica  o  regime e  dispõe  sobre  princípios  e  normas  da Administração Pública,  servidores  e  agentes  
políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal.
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pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112,  
de 11 de dezembro de 1990”.

No seu  art.  3º,  referido  Decreto  indica  que  são  diretrizes  da  Política  Nacional  de 
Desenvolvimento de Pessoal “priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os  
cursos ofertados pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à 
construção  de  sistema de  escolas  de  governo da  União,  a  ser  coordenado  pela  Escola 
Nacional de Administração Pública – ENAP  ”  :

Na seqüência, dedica item específico para tratar das “Escolas de Governo”:

Escolas de Governo
Art. 4º Para os fins deste Decreto,  são consideradas escolas de governo as 

instituições  destinadas,  precipuamente,  à  formação  e  ao  desenvolvimento  de 
servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal direta,  
autárquica e fundacional.

Parágrafo único. As escolas de governo contribuirão para a identificação das  
necessidades  de  capacitação  dos  órgãos  e  das  entidades,  que  deverão  ser  
consideradas na programação de suas atividades.

Especificamente ao que se refere à Segurança Pública, decorre esforço para fixação do 
Sistema Único de Segurança Pública – SUSP. Para esse fim, a ANP visa ajustar sua estrutura 
na modalidade de EaD, conforme as informações extraídas do site do Ministério da Justiça:

Ensino à Distância2

O  Governo  Federal  com  vistas  a  difundir  o  conhecimento  em  Segurança  
Pública e torná-lo acessível e democrático atingindo de forma eficaz e efetiva todos  
os profissionais que atuam nesse segmento vislumbra a Educação a Distância como 
uma importante ferramenta.

O objetivo precípuo do Projeto que está sendo implantado pelo Ministério da  
Justiça  através  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  –  SENASP  e  da 
Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Federal – DPF/ANP é a 
educação continuada e sem distância.

Seu desdobramento será a capacitação e o aperfeiçoamento dos profissionais  
da  área  de  segurança  pública nos  temas  curriculares  previstos  na  MCN  para  
formação  em  Segurança  Pública;  a  dotação  das  Academias  e  os  Centros  de  
Formação dos recursos da Tecnologia da Informação integrando-as à Central de  
Conhecimentos do Projeto EAD da SENASP, via Internet e/ou via satélite, a partir  
de onde serão transmitidos os cursos disponíveis para o treinamento à distância do  
pessoal  lotado  nas  instituições  de  segurança;  a  capacitação  de  conteudistas,  
professores, instrutores, monitores e coordenadores dos Telecentros na utilização da  
tecnologia  de  EAD apoiada  na  Internet  e/ou  TV  por  satélite;  e  adequação  dos  
conteúdos já existentes e voltados para o treinamento presencial, às exigências de  
linguagem  requeridas  pela  modalidade  de  treinamento  à  distância  apoiado  na  
utilização da Internet.

O  Projeto  de  Educação  a  Distância  da  SENASP/ANP prevê  uma  infra-
estrutura baseada numa rede de telecomunicações formada por Telecentros cobrindo 
as 27 unidades da Federação.

2 Disponível  em  www.mj.gov.br/transparencia/Resultado_Programas/prog_017_acoes.htm acessado  em 
30/10/2007.

Edson Nunes – 6280/MZG 16

http://www.mj.gov.br/transparencia/Resultado_Programas/prog_017_acoes.htm


PROCESSO Nº: 23000.006280/2006-69

Os Telecentros são ambientes físicos dotados de tecnologia educacional e 
visam à otimização do processo de ensino e aprendizagem. Permitem ao participante 
acesso a diversas mídias e meios de comunicação, na mesma rede de treinamento,  
como  a  televisão  e  a  Internet.  Além  das  atividades  de  formação  presencial,  
proporcionam acessos ao ambiente virtual de aprendizagem mediados por vídeo e  
teleconferência.

Os Telecentros são formados por uma Telesala e a uma Sala WEB, além de 
ambiente destinado à coordenação dos cursos e à produção de conteúdos.

Nas Telesalas os participantes têm acesso a um canal exclusivo de Televisão  
por  satélite  –  Canal  Segurança  Pública –  com programação  específica  para  os  
assuntos  de  Segurança  Pública,  e  canais  de  televisão  para  treinamento  com 
programação  voltada  à  área  comportamental,  para  o  desenvolvimento  das  
habilidades específicas, e à formação das habilidades e competências técnicas.

Através do canal exclusivo de televisão podem ser realizadas teleconferências  
para transmissão de cursos, palestras, seminários ou reuniões ao vivo.

Nas Salas WEB os participantes terão acesso aos conteúdos e às ferramentas  
de comunicação que possibilitam interagir com colegas e tutores e criar comunidades  
virtuais  de  aprendizagem.  O  ambiente  ainda,  disponibiliza  conteúdo  didático  
multimídia  para  estudo,  materiais  complementares,  ferramentas  síncronas  e  
assíncronas para comunicação, socialização e motivação dos alunos, como o chat e o  
fórum.

O Projeto EAD SENASP/ANP destina-se a contribuir com a formação e a  
capacitação  continuada,  humana  e  profissional,  das  pessoas  envolvidas  na  
implementação das Políticas Públicas de Segurança nas esferas federal, estadual e  
municipal de todo o país.

Em  um  primeiro  momento  o  projeto  foi  estruturado  para  atender  as 
instituições participantes e construtoras do processo de integração, a Polícia Militar,  
a Polícia Civil, a Polícia Técnica, o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária Federal. 

O  projeto  é  uma  inovação  na  política de  formação  dos  operadores  de  
segurança pública. É um projeto e bastante complexo e difícil de implementar.

Esse ano além dos processos licitatórios realizados, tanto para equipamentos,  
como para  contratação de  prestadora  de  serviços,  enfrentamos  um desafio  ainda 
maior,  qual  seja,  o  processo  de  sensibilização dos  Gestores  Estaduais  para  uma  
pactuação visando a democratização do ensino policial.

Acordos de Cooperação Técnica foram celebrados como atores envolvidos.
Realizamos a capacitação de Gestores e Tutores conforme tabela anexa.
(...)
Por meio do projeto esperamos dar acessibilidade a todos os profissionais de  

segurança  pública  à  atualização  e  a  capacitação  em  temáticas  essenciais  ao  
desenvolvimento de suas atividades.

Para tanto, foram implantados nas Unidades Federativas, 60 telecentros, (...)

Por estes motivos, depreende-se que o pleito submetido à CES, pela ANP, configura, 
portanto, Política de Estado, com vistas à efetivação do “Projeto de Educação a Distância da  
SENASP/ANP”.

Cabe,  ainda,  o  registro  sobre  a  Rede Nacional  de Educação a Distância para a 
Segurança Pública e o Serviço de Capacitação e Ensino a Distância (SECAED) do DPF. 
Nesse aspecto, a documentação encaminhada pela ANP permitiu constatar, também, que as 
suas atividades acadêmicas observam a “Matriz  Curricular Nacional para a  Formação em 
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Segurança  Pública”,  que  considera  as  experiências  de  Academias  Integradas em  cada 
Estado,  na  forma de intercâmbio realizado entre  universidades  e  organizações  policiais  e 
modernas  práticas  inovadoras  desenvolvidas  em  academias  e  em  escolas  de  polícia,  no  
âmbito de parcerias firmadas entre fundações e universidades públicas e por organizações  
não-governamentais elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP do 
Ministério da Justiça.

É  possível  considerar  que  a  ANP  é  parte  integrante  das  Escolas  de  Governo, 
configurando o  desenvolvimento  de  suas  atividades,  como de  interesse  público  primário, 
atendendo aos fins instituídos pela União. 

4.3.1 – ANP – Escola Superior de Polícia Federal

Verifica-se  como  uma  das  metas  do  Ministério  da  Justiça,  dentro  do  Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI)3, a tendência de transformar a 
ANP em “Escola Superior da Polícia Federal”. São indicativos dessa intenção informações 
colhidas junto aos gestores da ANP, combinadas com o Plano de Metas  do PRONASCI, 
divulgado na página da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, bem ainda a 
previsão de dotação orçamentária no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) nº 30/2007, sob o 
nº 1353 10HV 0053,  “Implantação da Escola Superior de Polícia Federal”, que integra o 
Fundo  para  Aparelhamento  e  Operacionalização  das  Atividades-fim  da  Polícia  Federal 
(FUNAPOL), cujo extrato integra o presente Parecer.

Entre outros, a referida Escola tem por objetivo atender às Polícias e Entidades de 
Segurança Pública do Mercosul e países associados. A esse respeito, destaca-se que a ANP 
representa, no Brasil, desde janeiro de 2006, o Centro de Coordenação e Capacitação Policial 
(CCCP)  do  Mercosul,  realizando,  para  esse  fim,  seminários  e  workshops de  temática 
relacionada à segurança pública e problemas comuns aos países integrantes/associados.

4.4 – Do Interesse Público Primário

Indicada e comentada a trajetória do processo, bem como reunidas as informações 
necessárias  para  entender  as  razões  da  devolução do  processo  a  esta  CES,  é  relevante  o 
destaque  de  que  o  pleito  da  Academia  Nacional  de  Polícia  configura,  primordialmente, 
interesse da União. Dessa constatação decorre a imposição de classificar o pedido na esfera do 
Interesse  Público  Primário,  porquanto  os  motivos  apresentados  [e  sugeridos]  para  seu 
indeferimento estão direcionados ao Interesse Público Secundário.

É razoável, portanto, que um interesse de tal magnitude não seja menosprezado sob 
argumentação que se sustenta apenas no funcionamento burocrático da máquina pública. A 
razoabilidade impõe-se nesse caso. 

A esse respeito,  a própria CONJUR já se  manifestou  nos termos do Parecer nº 
33/2006-CGEPD, relacionado ao processo nº 23000.014955/1999-62, que resultou no Parecer 
CNE/CES nº 254/2006, homologado em 20/12/2006, da lavra do Conselheiro Paulo Monteiro 
Vieira Braga Barone, “que trata de autorização para funcionamento de cursos em  campus 
fora de sede da Universidade Bandeirante de São Paulo, na cidade de Osasco, no Estado de 
São Paulo”. A manifestação da CONJUR, emitida com o propósito de responder consulta do 
relator,  relacionada  “...a  existência  de  controvérsias  administrativas,  assim  como  ações  
judiciais, entre a Instituição interessada e o Poder Público,...”, fez com que opinasse “acerca 
da ausência do cumprimento das determinações do CNE por parte do Poder Público e a  
discutir o papel deste na contraposição entre a  ‘satisfação do interesse público primário’  

3 Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007.
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materializado na  necessidade  de  dar  solução ao  conflito  instalado,  e  a  ‘preservação da 
autoridade de suas decisões, que se insere na categoria de interesse público secundário...’”.

Na ocasião sustentou que se a Administração Pública encontrar-se diante do conflito 
na  preservação  do  Interesse  Público  Primário  ou  do  Interesse  Público  Secundário,  “a 
Constituição impõe a preservação daquele que visa ao bem comum da coletividade”.

E continua:

A meta do Poder Público é o atendimento do interesse público primário, que  
é aquele que visa o bem comum da coletividade. (grifos do Relator)

No caso concreto, o interesse primário estava caracterizado na necessidade  
de o Estado intervir de forma a pacificar o conflito de interesses (grifos do Relator) 
(instalado entre alunos,  iniciativa privada e  sociedade),  restabelecendo a paz e  a  
tranqüilidade social, cumprindo a sua missão institucional de responder e equacionar 
as questões concretas apresentadas.

(...)
Sobre o tema, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ensinou:

Interesse público primário é o pertinente à sociedade como um todo e só ele  
pode ser validamente objetivado, pois este é o interesse que a lei consagra e entrega à  
compita do Estado como representante do corpo social. Interesse secundário é aquele  
que atina tão-só ao aparelho estatal enquanto entidade personalizada e que por isso 
mesmo pode lhe ser referido e nele encarnar-se pelo simples fato de ser pessoa.

Para exemplificar o importante discrímen entre um e outro, comparem-se as  
seguintes hipóteses. Se o Estado causar danos a terceiros e indenizá-lo das lesões  
infligidas estará revelando-se obsequioso ao interesse público, pois é o que determina 
o art. 37, § 6º, da Constituição. Se tentar evadir-se a este dever de indenizar (mesmo 
consciente de haver produzido os danos), estará contrariando o interesse público, no 
afã  de  buscar  um  interesse  secundário,  concernente  apenas  ao  aparelho  estatal:  
interesse  em  subtrair-se  a  despesas  (conquanto  devidas)  para  permanecer  mais  
“rico”,  menos  onerado  patrimonialmente,  lançando,  destarte,  sobre  os  ombros 
alheios o ônus que o direito pretende sejam suportados por todos. Tal conduta não é  
de  interesse  público,  pois  interesses  secundários  só  podem ser  satisfeitos  quando  
coincidirem com interesses primários.

Com efeito, por exercerem função, os sujeitos de Administração Pública têm 
que buscar o atendimento do interesse alheio, qual seja, o da coletividade, e não o 
interesse de seu próprio organismo, qual tal e considerado, e muito menos o dos  
agentes estatais. (Curso de Direito Administrativo – 11ª Edição, Malheiros Editores)

A lição, data venia, é precisa e indica que no conflito entre as duas espécies  
de interesse público, a Constituição impõe a preservação daquele que visa ao bem 
comum da coletividade. (grifos do Relator)

Aliás,  acrescente-se à  lição do mencionado doutrinador  a  ressalva feita  na mesma 
obra, no sentido de que deve a Administração Pública preservar o interesse primário, sob pena 
de “trair sua missão própria razão de existir”.

No  processo  em comento,  o  Relator  ressalva  que  o  “o  Parecer  é  assinado  pelo 
Coordenador-Geral  de  Estudos,  Pareceres  e  Procedimentos  Disciplinares da Consultoria  
Jurídica do MEC, Esmeraldo Malheiros, e recebeu o  ‘de acordo’ da Consultora Jurídica,  
Maria Paula Dallari Bucci”.
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5 – Do Despacho Interlocutório 

Em 25/10/2007, este Relator formulou Despacho à Instituição, nos termos que seguem:

No sentido de subsidiar Pedido de Vistas deste Relator sobre o processo e  
Parecer em destaque, considerando que o pleito, embora recomendado nos Relatórios  
da  Secretaria  de  Educação Superior  (SESu),  do  Ministério  da  Educação MEC,  e  
aprovado por  unanimidade neste  Colegiado,  nos  termos  do  Parecer  CNE/CES nº  
67/2007, obteve manifestação contrária da Secretaria de Educação a Distância do 
MEC (SEED), sendo acompanhada de Parecer da Consultoria Jurídica do MEC, que  
submete ao Ministro da Educação recomendação para que o referido processo seja  
devolvido ao Conselho Nacional de Educação para reexame.

Dessa forma, e tendo em vista o que o pedido é para oferta de cursos de pós-
graduação  lato  sensu,  na  modalidade  a  Distância,  solicito  informações  
complementares para reforçar a decisão anterior desta CES, especificamente no que 
se refere aos aspectos e propostas acadêmicas para as atividades de ensino a serem  
desenvolvidas  nas  Unidades  descentralizadas  de  sua  Sede.  Ademais,  que  esta  
Instituição  apresente  informações  mais  detalhadas,  referentes  à  infra-estrutura 
tecnológica, que evidenciem a adequação das unidades operacionais indicadas como  
“telecentros nas superintendências regionais”.

5.1 – Do atendimento ao Despacho Interlocutório

Em  30  de  outubro  de  2007,  a  Direção  da  ANP  encaminhou  a  este  Relator  o 
atendimento  ao  Despacho  sobretranscrito.  Na  documentação,  que  passa  a  fazer  parte  do 
Anexo II, destaca-se a parte relativa ao histórico de criação do Projeto de uma rede de EaD:

Em  2004,  a  Academia  Nacional  de  Polícia,  após  um  levantamento  de  
necessidades,  e  face  à  carência  de  uma  política  de  capacitação  a  distância,  
desenvolveu e implementou o projeto de uma rede de EaD, composta de telecentros e  
laboratórios  de  informática,  presente  em  todas  as  unidades  descentralizadas.  O  
projeto foi  estendido à Secretaria Nacional  de Segurança Pública (SENASP),  que  
apoiou a idéia, estendendo-a às Secretarias de Segurança Públicas (SSP) dos estados.

O projeto de EaD formulado na parceria ANP/SENASP consiste na criação de  
uma rede de capacitação a distância, a qual foi  inicialmente denominada SEAT – 
Segurança e Educação ao Alcance de todos. 

A rede de EaD montada consiste num ambiente virtual de aprendizagem, que  
gerencia a oferta de diversos cursos, e um canal de TV corporativo, exclusivo para a 
veiculação de matéria afeta à Segurança Pública. Para que essa estrutura pudesse ser  
eficaz no treinamento dos servidores, fez-se necessária a montagem de telessalas e  
websalas nas unidades, que passaram a ser denominadas telecentros. 

Assim, no DPF foram montados 29 (vinte e nove) telecentros: 1 (um) em cada  
Superintendência  Regional  (SR)  –  em todas  as  capitais  brasileiras  –,  1  (um)  na 
Academia Nacional de Polícia (ANP) e 1 (um) no Instituto Nacional de Criminalística  
(INC) –, em cada capital brasileira. 

Com  o  objetivo  de  apresentar  a  descrição  do  suporte  tecnológico  disponível  nos 
telecentros,  foi  apresentada  a  seguinte  informação  e  respectiva  Tabela.  Releva-se, 
principalmente,  a  criação  de  uma  Rede  Nacional  de  Educação  a  Distância  para  a 
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Segurança Pública e de um Serviço de Capacitação e Ensino a Distância (SECAED) do 
DPF.

Os telecentros montados precisavam ser equipados adequadamente e possuir  
o mesmo tipo de equipamentos, assim foram adquiridos, pela parceria ANP/SENASP, 
via licitação, os móveis e equipamentos apresentados na Tabela 1.

Tabela  1 –  Apresenta  a  descrição  dos  móveis  e  equipamentos  que  compõem  um 
telecentro.

EQUIPAMENTO
UNIDADE

TELESALA SALA WEB TUTORIA (*) SERVIDOR
ITEM DESCRIÇÃO QTDE QTDE QTDE QTDE

1 TV 29’ 1
2 DVD 1
3 VÍDEOK7 1
4 RACK 1
5 QUADRO 1
6 ANTENA 1
7 SERVIDOR 1

8 ESTAÇÃO SALA 
WEB 15

9 ESTAÇÃO 
TUTORIA 4

10 ROTEADOR 1
11 NOBREAK 1
12 IMP LASER 1

13 IMP JATO DE 
TINTA 1 1

14 SCANNER 1
15 WEBCAM 15 4 1
16 RACK EQTOS 1

(*) quantidade de material à disposição dos tutores.

Foram  adquiridos  e  encaminhados  para  as  SR/DPF  60  (sessenta)  dos 
conjuntos descritos na tabela 1.

Também  por  meio  de  licitação,  foi  contratada  uma  empresa  terceirizada 
(DTCom), com o encargo da gestão do canal de TV corporativo.

A partir  de 2007, a parceria ANP/SENASP passou a ser designada “Rede 
Nacional  de  Educação  a  Distância  para  a  Segurança  Pública”  e  seu  suporte  
tecnológico educacional sofreu considerável atualização, conforme descrito no item 
Tecnologias.

Subseqüentemente,  indica-se  a  situação  atual  desse  Projeto  e  a  apresentação  de 
fotografias, nos seguintes termos:

Os  telecentros  instalados  nas  superintendências  regionais  têm  servido  de  
apoio para a capacitação nas modalidades a distância e presencial. Todos os móveis  

Edson Nunes – 6280/MZG 21



PROCESSO Nº: 23000.006280/2006-69

e equipamentos são de propriedade da ANP e foram por ela cedidos aos telecentros  
para a finalidade exclusiva de capacitação. O espaço físico destinado nas unidade  
descentralizadas também é privativo das ações de capacitação

A seguir, são apresentadas algumas fotografias de telecentros, oriundas do 
arquivo  do  Serviço  de  Capacitação  e  Ensino  a  Distância  (SECAED)  do  DPF,  
encaminhadas pelos respectivos gestores

Incorporo o quadro com descrição do suporte tecnológico:

Descrição detalhada de equipamentos e móveis que compõem cada telecentro:

QTDE DESCRIÇÃO

15

Microcomputador AMD Athlon XP 2800+, com disco rígido de  
80 Gb (7.200 rpm), memória RAM de 512 Mb (DDR 333 MHz),  
leitora e gravadora de CD 48x, regravadora de CD 24x, leitora  
de DVD 16x e placa de vídeo de 64 Mb DDR (AGP 8x).

15 Monitor de vídeo Samsung,  modelo SyncMaster 795MB, CRT 
17” flat, nas cores preta e prata, com tela plana.

01

No-break  SMS,  com  potência  nominal  mínima  de  5.000  VA. 
Microprocessador com estabilizador interno e  filtro de linha,  
proteção contra descarga total de baterias, alarme audiovisual  
intermitente,  fator  de  potência  na  saída  de  0,7,  tensão  de  
entrada  nominal  AC  110/220V,  tensão  de  saída  normal  AC  
115V.

02

Impressora  laser  monocromática  Kyocera  modelo  FS-3820N,  
com  capacidade  de  imprimir  em  preto  e  em  tons  de  cinza,  
resolução máxima de 1.200 x 1.200 dpi, memória RAM de 64  
Mb,  duas  bandejas,  fonte  de  alimentação  de  110V,  
acompanhada de transformador com entrada de 220V.

01
Switch 3COM modelo 3870, com 24 portas RJ-45 10/100/1.000, 
com  capacidade  de  empilhamento  mínima  de  192  portas,  
acompanhado de cabos, conectores e drivers.

01 Aparelho reprodutor de DVD Panasonic, modelo S27LB-S, com 
leitura de CD-ROM e MP3.

01 Aparelho  de  vídeo-cassete  Panasonic,  modelo  NV-HV60LB-S,  
de 7 cabeças.

01

Impressora  jato  de  tinta  EPSON,  modelo  STYLUS C65,  com 
resolução  máxima  de  impressão  de  4.800  x  1.200  dpi,  
velocidade  de  impressão  colorida  de  12  ppm  e  tensão  de  
alimentação de 110/220V.

01 Monitor  de  vídeo  HP,  modelo  HP5500,  de  15”,  com  ajuste  
digital de imagens.

01

Microcomputador  do  tipo  servidor  COMPAQ  ML350  G4,  
composto  por  processador  Intel  Pentium  Xeon  de  3  GHz, 
memória DDR-SDRAM de 1 Gb, interface USB com 3 portas e  
HUB USB de  4  portas,  disco  rígido  U320 SCSI  de  140 Gb,  
unidade de fita DAT 20 / 40 Gb 4 mm, unidade de CD-ROM e  
unidade  de  disco  flexível  3,5”.  Marca:  HP.  Modelo:  HP 
Proliant ML350.

01 Mesa para televisão  Giroflex,  em formato  reto,  com medidas  
140 x 60 x 73,5 cm, em madeira aglomerada, com revestimento  
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melamínico.

04 Cadeira giratória Giroflex, em madeira, sem braços, em tecido  
poliéster azul.

01

Mesa para reuniões  Giroflex,  formato redondo,  com medidas  
120  x  74  cm,  em  madeira  aglomerada  com  revestimento  
melamínico, base centralizada em aço tubular ABNT 1010/1020,  
com 2,5 mm de espessura.

15 Poltrona fixa Giroflex, com espaldar médio, braços e prancheta 
escamoteáveis, em tecido poliéster azul.

17 Cadeira  fixa  Giroflex,  em  madeira,  sem  braços,  em  tecido  
poliéster azul.

16
Mesa para microcomputador Giroflex, com medidas 80 x 75 x  
81 cm, com estrutura de aço ABNT 1010/1020 tubular, revestida 
em laminado melamínico.

04
Estação de trabalho (para tutores) Giroflex, com medidas 140 x  
140 x 60 cm, em formato de “L”, em madeira aglomerada, com  
revestimento melamínico.

01
Mesa para  instrutor  Giroflex,  em formato  reto,  com medidas  
120 x 60 x 73,5 cm, em madeira aglomerada, com revestimento  
melamínico.

Foi apresentada,  ainda, a plataforma da Rede Nacional de Educação a Distância  
para a Segurança Pública:

Sistema de Teleconferência

O sistema de teleconferência inicialmente implantado era unidirecional, isto é,  
as telessalas eram unicamente receptoras dos cursos e teleconferências (modelo de  
ensino unilateral ou passivo). Neste ano de 2007, a parceria ANP/SENASP promove 
uma  atualização  tecnológica  que  torna  os  telecentros  pólos  bidirecionais  de  
educação, possibilitando, além da recepção, a emissão de conteúdo por meio da  
tecnologia ipTV.

Cada telecentro contará com 3 (três) pontos de teleconferência, sendo 1 (um)  
na telessala, 1 (um) na sala do gestor e o outro no laboratório de informática, todos  
conectados a um link de satélite, garantindo economia e qualidade à transmissão de  
vídeo  em  multicast  em  perfis  de  512k  codificados  em  H264,  e  até  outros  1.500 
usuários simultâneos, conectados via internet.

Com a  nova tecnologia,  é  possível  que  se  faça,  a  título  de  exemplo,  uma  
palestra para todo o sistema a partir de qualquer dos telecentros.  Na prática,  as  
sessões permitirão interatividade multimídia (vídeo, voz e dados) em tempo real, isto  
é,  um significante  avanço  educacional.  Para  tanto,  antenas  bidirecionais  foram 
instaladas nas proximidades de cada telecentro. (g.n.)

E, a Gestão nos Telecentros:

Os telecentros são administrados por servidores do próprio DPF,  membros 
das equipes de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), indicados exclusivamente 
para tal finalidade, os quais recebem a denominação de Gestores dos Telecentros.

O Anexo I traz a lista de gestores e endereços de todos os telecentros do DPF.  
(g.n.)
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Foi informado, ainda, que atuam, nas Superintendências Regionais,  os Gestores de 
Telecentro, responsáveis  pela  manutenção  da  infra-estrutura  educacional  local;  o 
Representante da ANP, servidor responsável pelos cursos de gestão e execução, função que, 
algumas vezes é acumulada com a de gestão; as Equipes de t&d – responsáveis pelas ações de 
educação locais. Em complemento, foi encaminhada a relação nominal desses profissionais, 
que passa a integrar o Anexo III. O Expediente se encerra com a relação detalhada de todos 
os telecentros e traz a lista dos respectivos gestores. 

Evidencia-se, portanto, que a atuação entre a ANP e as Academias Integradas, com 
vistas  à  formação  dos  profissionais  de  segurança,  por  intermédio  da  Matriz  Curricular 
Nacional para Formação em Segurança Pública, reforça a natureza de uma atuação integrada 
no território nacional.

É possível, entretanto, que seja levantada a questão de avaliação nos pólos. Sobre isso, 
permita-me registrar que as Normas Gerais para o Processo Administrativo orientam que nos 
mesmos serão observados, entre outros, os critérios de: adoção de formas simples, suficientes 
para  propiciar  adequado  grau  de  certeza,  segurança  e  respeito  aos  direitos  dos 
administrados.  É  o  que  se  verifica  no  art.  2º,  IX,  da  Lei  nº  9.784/99.  Tal  orientação, 
conjugada  com a  convincente  documentação  submetida  pela  ANP,  fornece  elementos  de 
convicção suficientes para a deliberação desta CES. 

Em complementação às informações acima, os Gestores da ANP indicaram que os 
cursos  solicitados  têm como objetivo  a  formação dos  policiais  em matéria  de  Segurança 
Pública e de doutrina policial nas diversas áreas de atuação, no âmbito organizacional interno, 
estando relacionados a uma política de capacitação para fins de promoção na carreira. Assim, 
os policiais  com dez anos de efetivo serviço,  para serem promovidos à classe especial  – 
último nível da carreira – necessitam concluir com aproveitamento curso promovido pela 
ANP  com projeto  específico  para  este  fim.  O  curso  é  um  requisito  fundamental  para  a 
promoção; os demais critérios consideram, entre outros, a avaliação positiva e o tempo de 
serviço.  Estas  as  razões  que  justificam  a  opção  da  ANP  por  um  curso  no  formato  de 
especialização. 

Considerados os objetivos acima, bem ainda, a natureza da ANP como “Escola de 
Governo”,  e  seu  vínculo  ao  Ministério  da  Justiça,  é  razoável  afirmar  que  a  mesma  não 
precisaria  reportar-se  ao  CNE para  autorizar  estas  atividades  acadêmicas.  Contudo,  se  a 
própria  ANP  dirigiu-se  ao  MEC  e  a  este  Colegiado,  para  que  os  mesmos  chancelem a 
implementação destas atividades, entendo não haver contrariedade legal na presente decisão, 
por sustentar-se no consenso integral entre a ANP e Colegiado. Este fato configura também 
um incentivo à consolidação da Escola Superior de Polícia Federal.

III – Manifestação do Conselheiro Hélgio Henrique Casses Trindade

Transcrevo,  abaixo,  manifestação  do  Conselheiro  Hélgio  Trindade,  por  meio  de 
mensagem eletrônica, cujo teor passa a compor o presente, tendo em vista estar ausente desta 
reunião:

“... quero manifestar minha integral concordância com [...] o pedido de vistas  
do  nobre  presidente  do  CNE, referente  ao processo  que  trata do credenciamento  
especial,  nos  termos  do  art.  6º  da  Resolução  CNE/CES nº  1/2001,  da  Academia  
Nacional de Polícia, para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância 
e  louvar  a  criteriosa  análise  que  convalida  meu  parecer  anterior  sobre  o 
Credenciamento  da  Polícia  Federal  para  oferecer  cursos  de  especialização 
presencial e a distância. 
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(...)
Estando ausente  na reunião de dezembro do CNE, autorizo o Conselheiro  

Edson a apresentar também em meu nome os referidos processos dos quais sou co-
relator.

Considerações Finais

O reexame do tema  trouxe  a  oportunidade  ímpar  para  que  este  Relator  e  demais 
membros da Câmara de Educação Superior pudessem conhecer e avaliar a estrutura da ANP, 
bem como a excelência de suas atividades no contexto nacional e internacional, em matéria de 
Segurança  Pública.  Da mesma forma,  irá  permitir  que  as  informações  e  impressões  aqui 
reunidas sejam compartilhadas com os demais órgãos do MEC. Não poderíamos deixar de 
registrar,  também, o fluxo processual no sistema eletrônico SAPIEnS, com o atendimento 
integral aos requisitos, com análise documental, avaliação e rito processual idêntico, inclusive 
quanto à utilização do mesmo Instrumento destinado ao credenciamento de uma IES.

No presente caso, a natureza da ANP, caracterizada como Escola de Governo para dar 
efetividade  aos  fins  do  art.  144,  CF/1988,  impõe resgatar  a  recomendação,  deste  mesmo 
Relator,  no Parecer  CNE/CES nº  146/20074,  homologado em 24/9/2007,  porque aplica-se 
igualmente à presente situação, no sentido de que:

Diante  das  razões  expostas,  conclui-se  que  a  matéria  deve  ser  tratada 
essencialmente como questão de fundamento e finalidade educacional, aspectos estes  
que  precisam ser  preservados e  ressaltados  quando analisados à  luz  das  normas 
legais.

(...)
Considerando, ainda, que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade  

que regem a Administração Pública requerem sua aplicação no ato de apreciação  
desse processo para que seja atendida sua finalidade, ....

(...)
Entendendo que no Direito, em seu sentido maior, a interpretação das leis  

também se dá no contexto de seu espírito e das regras gerais que o orientam. ....
Num exercício de interpretação mais cuidadoso, verifica-se que matéria de  

natureza exclusivamente educacional certamente não constituía a motivação das leis  
mencionadas pela CONJUR. Admite-se que, num sentido estrito, o argumento poderia  
receber  tratamento  exclusivamente  formal.  Mas  se  este  sentido  estrito,  além  de 
ignorar  os  fundamentos  educacionais  envolvidos,  [...]  seria  o  caso  de  evitar  a  
interpretação formal, para benefício de todos. (g.n.)

Não  se  há  de  imaginar  que  as  leis  tenham  o  propósito  de  prejudicar  as  
pessoas, a sociedade e as instituições. ...

A  ordem jurídica  precisa  ser  capaz  de  relativizar  seus  comandos  formais,  
ajustando-os  à  natureza  do  objeto  e  das  instituições  em  tela,  em  benefício  da  
sociedade. No caso, o conteúdo educacional certamente se sobrepõe à forma.

É inquestionável a pertinência do credenciamento em tela, pela importância do ensino 
ministrado no âmbito da ANP, e relevância de atuação junto às demais estruturas oficiais 
envolvidas e integradas nos Sistema de Segurança Pública, para o qual se sobressai Projeto 
de Educação a Distância da SENASP/ANP.

4 Revisão do Parecer CNE/CES nº 260/2006, que tratou da alteração do art. 4º da Resolução CNE/CES nº 
1/2002.
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À vista de todo o exposto, passamos ao seguinte voto.

IV – VOTO DOS RELATORES 

Somos de Parecer favorável ao credenciamento especial  da Academia Nacional de 
Polícia,  do  Departamento  de  Polícia  Federal,  mantido  pela  União,  ambos  localizados  em 
Brasília, Distrito Federal, para a oferta de cursos de pós-graduação, nível de especialização, 
modalidade  a  distância,  na  área  de  Segurança  Pública,  a  partir  da  oferta  dos  cursos  de 
Especialização  em  Gestão  de  Políticas  de  Segurança  Pública  e  de  Especialização  em 
Execução de Políticas de Segurança Pública, com a abrangência territorial nacional nas sedes 
das respectivas superintendências (lista anexa ao presente processo), pelo prazo de 5 (cinco) 
anos. 

As razões para o presente voto residem no fato de que o pleito configura Interesse da 
União,  bem ainda,  de  que  a  Academia  Nacional  de  Polícia,  na  qualidade  de  “Escola  de 
Governo”, nos termos do Decreto nº 5.707/2006, atende à exigência para credenciamento na 
modalidade EAD.

Brasília (DF), 5 de dezembro de 2007.

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes – Relator

Conselheiro Hélgio Henrique Casses Trindade – Relator

V – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2007.

Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Presidente

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Vice-Presidente
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Anexo I – Ementário dos cursos relacionados no item 4.2 do Pedido de Vistas

Curso Especial de Polícia 

Objetivo Geral 

• Aprimorar os conhecimentos técnico-acadêmicos dos servidores policiais ocupantes 
da primeira classe dos cargos de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e de 
Papiloscopista  Policial  Federal,  desenvolvendo  suas  capacidades  operacionais  para  o 
exercício das atividades próprias da respectiva classe especial, definidas na Portaria nº 523-
GAB/SEPLAN, de 28/7/89. 

Objetivos Específicos 

•  Levar  os  participantes  a  refletirem sobre  os  papéis  que  devem assumir  frente  à 
instituição  policial,  em  decorrência  da  função  por  eles  exercidas,  considerando, 
principalmente, a ética na função pública. 

•  Discutir  conceitos  e  refletir  sobre  as  demandas  e  as  implicações  da  adoção  do 
planejamento estratégico na instituição policial. 

• Promover a reflexão sobre a missão da instituição policial e sobre as características 
da sociedade em que essa instituição atua. 

• Analisar os cenários que impactam as organizações e instituições contemporâneas, 
destacando a importância da gestão das variáveis ambientais. 

• Discutir e modelar a função de chefias de atividades intermediárias, focalizando os 
papéis dela decorrentes e as incumbências que acarretam para os seus ocupantes. 

• Analisar e exercitar instrumentos e ferramentas de gestão orçamentária e financeira 
imprescindíveis ao desempenho da função. 

• Discutir os aspectos conceituais de Geopolítica e as relações entre a sociedade e as 
instituições de defesa social. 

•  Avaliar  a  importância  do  diálogo,  da  visão  e  da  ideação  como  elementos 
configuradores da dimensão de liderança e da referência decisória. 

• Discutir e exercitar conceitos que permitam observar o contexto de transformação da 
crise e das oportunidades de reinvenção do Estado Contemporâneo e a emergência da nova 
gestão pública. 

• Discutir temas relacionados à produção científica, enfocando as diferentes formas de 
pesquisa, as metodologias e os instrumentos de coleta de dados e a formatação de projetos e 
de relatórios de pesquisa. 

• Enfocar conceitos e técnicas de planejamento e avaliação educacional e os processos 
de ensino e de aprendizagem. 

• Analisar o desenvolvimento e as aplicações práticas da inteligência policial. 
• Discutir as principais questões contemporâneas de segurança pública. 
•  Discutir  conceitos  de  execução  de  políticas  de  segurança  pública  e  combate  à 

criminalidade, da estatística criminal, e das políticas de prevenção à violência. 
•  Aperfeiçoar  as  técnicas  operacionais  empregadas  em  atividades  de  combate  à 

criminalidade. 
• Aprimorar as técnicas de manejo e de uso de armamento diversificado. 
• Aprimorar o condicionamento físico. 
•  Promover  a  reflexão  sobre  os  aspectos  teórico-práticos  dos  procedimentos 

disciplinares praticados no âmbito do DPF. 
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Metodologia 

•  Metodologia  de  ensino  direto  presencial  e  a  distância,  com  técnicas  de  ensino 
individualizado e em grupo. 

Público-Alvo 

• Agentes de Polícia Federal, Escrivães de Polícia Federal e Papiloscopistas Policiais 
Federais  posicionados  na  Primeira  Classe  e  aptos  à  progressão  à  Classe  Especial,  em 
conformidade com a indicação da Diretoria de Gestão de Pessoal do DPF. 

Duração 

• 639 h/a 

Curso Superior de Polícia 

Objetivo Geral

•  Aprimorar  os  conhecimentos  técnico-acadêmicos  dos  futuros  gestores  da  Polícia 
Federal, ocupantes da primeira classe dos cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito 
Criminal  Federal,  desenvolvendo  sua  capacidade  de  analisar  e  sintetizar  as  informações 
relacionadas à área de segurança pública e a habilidade de estruturar planos e estratégias para 
o  gerenciamento do processo de segurança pública e  capacitando-os para o  exercício das 
atividades próprias da respectiva classe especial, definidas na Portaria nº 523-GAB/SEPLAN, 
de 28/7/89. 

•  Levar  os  participantes  a  refletirem sobre  os  papéis  que  devem assumir  frente  à 
instituição  policial,  em  decorrência  da  função  por  eles  exercidas,  considerando, 
principalmente, a ética na função pública. 

•  Discutir  conceitos  e  refletir  sobre  as  demandas  e  as  implicações  da  adoção  do 
planejamento estratégico na instituição policial. 

• Promover a reflexão sobre a missão da instituição policial e sobre as características 
da sociedade em que essa instituição atua. 

• Analisar os cenários que impactam as organizações e instituições contemporâneas, 
destacando a importância da gestão das variáveis ambientais. 

• Discutir e modelar a função de direção e gerenciamento, focalizando os papéis dela 
decorrentes e as incumbências que acarretam para os seus ocupantes. 

• Analisar e exercitar instrumentos e ferramentas de gestão orçamentária e financeira 
imprescindíveis ao desempenho da função. 

• Discutir os aspectos conceituais de Geopolítica e as relações entre a sociedade e as 
instituições de defesa social. 

• Identificar tecnologias e sistemas de informação utilizados em segurança pública, 
enfatizando e promovendo o exercício prático em ferramentas utilizadas no Departamento de 
Polícia Federal. 

• Avaliar a importância do diálogo estratégico, da visão e da ideação como elementos 
configuradores da dimensão de liderança e da referência decisória. 

•  Consolidar  conhecimentos  básicos  sobre  comunicação  e  marketing policial, 
enfocando  os  problemas  da  relação  entre  mídia  e  justiça,  a  criminalidade  mediada  e  as 
características da comunicação de massa. 
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• Discutir e exercitar conceitos que permitam observar o contexto de transformação da 
crise e das oportunidades de reinvenção do Estado Contemporâneo e a emergência da nova 
gestão pública. 

• Discutir temas relacionados à produção científica, enfocando as diferentes formas de 
pesquisa, as metodologias e os instrumentos de coleta de dados e a formatação de projetos e 
de relatórios de pesquisa. 

• Enfocar conceitos e técnicas de planejamento e avaliação educacional e os processos 
de ensino e de aprendizagem. 

• Analisar o desenvolvimento e as aplicações práticas da inteligência criminal. 
• Discutir as principais questões contemporâneas de segurança pública. 
• Discutir conceitos avançados de gestão de políticas de segurança pública e combate à 

criminalidade, da estatística criminal, e das políticas de prevenção à violência. 
•Aprimorar as técnicas de manejo e de uso de armamento diversificado. 
• Aprimorar o condicionamento físico. 

Metodologia 

Metodologia  de  ensino  direto  presencial  e  a  distância,  com  técnicas  de  ensino 
individualizado e em grupo. 

Público-Alvo 

Delegados de Polícia Federal e Peritos Criminais Federais posicionados na Primeira 
Classe e aptos à progressão à Classe Especial, em conformidade com a indicação da Diretoria 
de Gestão de Pessoal do DPF. 

Duração 

669 h/a 

Curso Básico de Guias de Cães Farejadores de Drogas 

Objetivo Geral 

• Especializar policiais federais, para utilização de cães farejadores de drogas na área 
de repressão ao tráfico e uso ilícito de drogas. 

Objetivos Específicos 

• Utilizar cães farejadores de drogas em buscas para coibir o tráfico ilícito de drogas.
• Manter o cão farejador e suas instalações em perfeito estado de limpeza e higiene.
• Manter cuidados relativos à saúde do animal. 

Metodologia 

•  O Serviço  de  Canil  Central  da  Coordenação-Geral  de  Prevenção e  Repressão  a 
Entorpecentes (SECAN/CGPRE) adotará metodologia do ensino direto e utilizará técnicas de 
ensino individualizadas, coletivas e em grupo. 
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Público-Alvo 

• Policiais federais lotados em unidades descentralizadas do Departamento de Polícia 
Federal (DPF). 

Duração 

• 376 horas-aula

Curso de Instrutor de Guias de Cães Farejadores de Drogas 

Objetivo Geral 

•  Especializar  policiais  federais  para  a  formação  de  instrutores  de  guias  de  cães 
farejadores de drogas. 

Objetivos Específicos 

• Utilizar cães farejadores de drogas em buscas para coibir o tráfico ilícito de drogas. 
• Manter o cão farejador e suas instalações em perfeito estado de limpeza e higiene.
• Manter cuidados relativos à saúde do animal. 

Metodologia 

•  A Divisão  do  Canil  Central  da  Coordenação-Geral  de  Prevenção e  Repressão  a 
Entorpecentes (CGPRE) adotará metodologia do ensino direto e utilizará técnicas de ensino 
individualizado, coletivo e em grupo. 

Público-Alvo 

•  Policial  federal  possuidor de certificado de conclusão do curso de Guia de Cães 
Farejadores de Drogas. 

Duração 

• 368 h/a
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Anexo II  –  Atendimento ao Despacho Interlocutório,  referente à infra-estrutura dos 
telecentros.

Telecentros do DPF

Histórico
Em  2004,  a  Academia  Nacional  de  Polícia,  após  um  levantamento  de  

necessidades,  e  face  à  carência  de  uma  política  de  capacitação a  distância,  
desenvolveu e implementou o projeto de uma rede de EaD, composta de telecentros e  
laboratórios  de  informática,  presente  em  todas  as  unidades  descentralizadas.  O  
projeto foi  estendido à Secretaria Nacional  de Segurança Pública (SENASP),  que  
apoiou a idéia, estendendo-a às Secretarias de Segurança Públicas (SSP) dos estados.

O projeto de EaD formulado na parceria ANP/SENASP consiste na criação de  
uma rede de capacitação a distância,  a qual foi  inicialmente denominada SEAT -  
Segurança e Educação ao Alcance de todos. 

A rede de EaD montada consiste num ambiente virtual de aprendizagem, que  
gerencia a oferta de diversos cursos, e um canal de TV corporativo, exclusivo para a 
veiculação de matéria afeta à Segurança Pública. Para que essa estrutura pudesse ser  
eficaz no treinamento dos servidores, fez-se necessária a montagem de telessalas e  
websalas nas unidades, que passaram a ser denominadas telecentros. 

Assim, no DPF foram montados 29 (vinte e nove) telecentros: 1 (um) em cada  
Superintendência Regional  (SR) – em  todas  as  capitais  brasileiras  –,  1  (um) na  
Academia Nacional de Polícia (ANP) e 1 (um) no Instituto Nacional de Criminalística  
(INC) –, em cada capital brasileira. 

Os telecentros montados precisavam ser equipados adequadamente e possuir  
o mesmo tipo de equipamentos, assim foram adquiridos, pela parceria ANP/SENASP, 
via licitação, os móveis e equipamentos apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Apresenta a descrição dos móveis e equipamentos que compõem um 
telecentro.

EQUIPAMENTO
UNIDADE

TELESALA SALA WEB TUTORIA SERVIDOR
ITEM DESCRIÇÃO QTDE QTDE QTDE QTDE

1 TV 29’ 1
2 DVD 1
3 VÍDEOK7 1
4 RACK 1
5 QUADRO 1
6 ANTENA 1
7 SERVIDOR 1
8 ESTAÇÃO SALA WEB 15
9 ESTAÇÃO TUTORIA 4
10 ROTEADOR 1
11 NOBREAK 1
12 IMP LASER 1
13 IMP JATO DE TINTA 1 1
14 SCANNER 1
15 WEBCAM 15 4 1
16 RACK EQTOS 1
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Foram  adquiridos  e  encaminhados  para  as  SR/DPF  60  (sessenta)  dos  
conjuntos descritos na tabela 1.

Também  por  meio  de  licitação,  foi  contratada  uma  empresa  terceirizada  
(DTCom), com o encargo da gestão do canal de TV corporativo.

A partir  de 2007,  a  parceria ANP/SENASP passou a ser designada “Rede  
Nacional  de  Educação  a  Distância  para  a  Segurança  Pública”  e  seu  suporte  
tecnológico educacional sofreu considerável atualização, conforme descrito no item 
Tecnologias.

Situação Atual
Os  telecentros  instalados  nas  superintendências  regionais  têm  servido  de  

apoio para a capacitação nas modalidades a distância e presencial. Todos os móveis  
e equipamentos são de propriedade da ANP e foram por ela cedidos aos telecentros  
para a finalidade exclusiva de capacitação. O espaço físico destinado nas unidade  
descentralizadas também é privativo das ações de capacitação.

A seguir, são apresentadas algumas fotografias de telecentros, oriundas do 
arquivo  do  Serviço  de  Capacitação  e  Ensino  a  Distância  (SECAED)  do  DPF,  
encaminhadas pelos respectivos gestores.

 

Foto 1 - Websala instalada na SR/RS.
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Foto 2 - Telessala instalada na SR/RS. Ao fundo, a TV sintonizada no canal corporativo.

Foto 3 - Aluna em treinamento na SR de Santa Catarina.
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Foto 4 - Telessala de Santa Catarina

Foto 5 - Curso na telessala do telecentro de Santa Catarina.

Em algumas SR os telecentros têm apoiado, inclusive, ações de capacitação 
presenciais, e as telessalas instaladas têm servido para que os alunos assistam tanto  
aulas gravadas em estúdio como teleconferências promovidas pelo sistema. Quando o 
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número de ouvintes excede a capacidade das instalações dos telecentros, os gestores  
utilizam os auditórios das SR.

Foto 6 - Auditório da SR/RS, utilizado para teleconferências com número de  
ouvintes superior à capacidade das telessalas. Os telecentros também têm sido ponto  
de apoio às capacitações presenciais.

Descrição detalhada de equipamentos e móveis que compõem cada 
telecentro

QTDE DESCRIÇÃO

15

Microcomputador AMD Athlon XP 2800+, com disco rígido de  
80 Gb (7.200 rpm), memória RAM de 512 Mb (DDR 333 MHz),  
leitora e gravadora de CD 48x, regravadora de CD 24x, leitora  
de DVD 16x e placa de vídeo de 64 Mb DDR (AGP 8x).

15 Monitor de vídeo Samsung,  modelo SyncMaster 795MB, CRT 
17” flat, nas cores preta e prata, com tela plana.

01

No-break  SMS,  com  potência  nominal  mínima  de  5.000  VA. 
Microprocessador com estabilizador interno e  filtro de linha,  
proteção contra descarga total de baterias, alarme audiovisual  
intermitente,  fator  de  potência  na  saída  de  0,7,  tensão  de  
entrada  nominal  AC  110/220V,  tensão  de  saída  normal  AC  
115V.

02

Impressora  laser  monocromática  Kyocera  modelo  FS-3820N,  
com  capacidade  de  imprimir  em  preto  e  em  tons  de  cinza,  
resolução máxima de 1.200 x 1.200 dpi, memória RAM de 64  
Mb,  duas  bandejas,  fonte  de  alimentação  de  110V,  
acompanhada de transformador com entrada de 220V.
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01
Switch 3COM modelo 3870, com 24 portas RJ-45 10/100/1.000, 
com  capacidade  de  empilhamento  mínima  de  192  portas,  
acompanhado de cabos, conectores e drivers.

01 Aparelho reprodutor de DVD Panasonic, modelo S27LB-S, com 
leitura de CD-ROM e MP3.

01 Aparelho  de  vídeo-cassete  Panasonic,  modelo  NV-HV60LB-S,  
de 7 cabeças.

01

Impressora  jato  de  tinta  EPSON,  modelo  STYLUS C65,  com 
resolução  máxima  de  impressão  de  4.800  x  1.200  dpi,  
velocidade  de  impressão  colorida  de  12  ppm  e  tensão  de  
alimentação de 110/220V.

01 Monitor  de  vídeo  HP,  modelo  HP5500,  de  15”,  com  ajuste  
digital de imagens.

01

Microcomputador  do  tipo  servidor  COMPAQ  ML350  G4,  
composto  por  processador  Intel  Pentium  Xeon  de  3  GHz, 
memória DDR-SDRAM de 1 Gb, interface USB com 3 portas e  
HUB USB de  4  portas,  disco  rígido  U320 SCSI  de  140 Gb,  
unidade de fita DAT 20 / 40 Gb 4 mm, unidade de CD-ROM e  
unidade  de  disco  flexível  3,5”.  Marca:  HP.  Modelo:  HP 
Proliant ML350.

01
Mesa para televisão  Giroflex,  em formato  reto,  com medidas  
140 x 60 x 73,5 cm, em madeira aglomerada, com revestimento  
melamínico.

04 Cadeira giratória Giroflex, em madeira, sem braços, em tecido  
poliéster azul.

01

Mesa para reuniões  Giroflex,  formato redondo,  com medidas  
120  x  74  cm,  em  madeira  aglomerada  com  revestimento  
melamínico, base centralizada em aço tubular ABNT 1010/1020,  
com 2,5 mm de espessura.

15 Poltrona fixa Giroflex, com espaldar médio, braços e prancheta 
escamoteáveis, em tecido poliéster azul.

17 Cadeira  fixa  Giroflex,  em  madeira,  sem  braços,  em  tecido  
poliéster azul.

16
Mesa para microcomputador Giroflex, com medidas 80 x 75 x  
81 cm, com estrutura de aço ABNT 1010/1020 tubular, revestida 
em laminado melamínico.

04
Estação de trabalho (para tutores) Giroflex, com medidas 140 x  
140 x 60 cm, em formato de “L”, em madeira aglomerada, com  
revestimento melamínico.

01
Mesa para  instrutor  Giroflex,  em formato  reto,  com medidas  
120 x 60 x 73,5 cm, em madeira aglomerada, com revestimento  
melamínico.

Tecnologia
Ambiente Virtual de Aprendizagem (LMS)
A  Academia  Nacional  de  Polícia,  além  do portal  compartilhado  com  a  

SENASP, utiliza  um  ambiente  virtual  de  aprendizagem  (AVA)  exclusivamente 
customizado, com base no sistema MOODLE, de código aberto. A plataforma do DPF 
é denominada ANP.net e está interligada a todas as unidades do órgão por meio de  
intranet  própria,  podendo  também  ser  acessada  via  internet  pelos  usuários  

Edson Nunes – 6280/MZG 36



PROCESSO Nº: 23000.006280/2006-69

registrados.  A navegação  pela  intranet  proporciona  segurança  e  velocidade,  
possibilitando a veiculação de conteúdos de caráter reservado da Polícia Federal.

A modelagem do ambiente virtual, para adequá-lo às necessidades institucionais,  
teve como principal objetivo o aprimoramento da experiência de aprendizagem. Assim,  
priorizou-se a interação dos participantes com o ambiente, com os demais participantes e  
com o tutor, agente fundamental e determinante dos resultados no processo.

A  plataforma da  Rede  Nacional  de  Educação  a  Distância  para  a  Segurança  
Pública

Sistema de Teleconferência
O sistema de teleconferência inicialmente implantado era unidirecional, isto é, as  

telessalas eram unicamente receptoras dos cursos e teleconferências (modelo de ensino 
unilateral  ou  passivo).  Neste  ano  de  2007,  a  parceria  ANP/SENASP  promove  uma 
atualização  tecnológica  que  torna  os  telecentros  pólos  bidirecionais  de  educação,  
possibilitando, além da recepção, a emissão de conteúdo por meio da tecnologia ipTV.

Cada telecentro contará com 3 (três) pontos de teleconferência, sendo 1 (um) na  
telessala,  1  (um)  na  sala  do  gestor  e  o  outro  no  laboratório  de  informática,  todos  
conectados a um link de satélite, garantindo economia e qualidade à transmissão de vídeo  
em  multicast  em  perfis  de  512k  codificados  em  H264,  e  até  outros  1.500  usuários  
simultâneos, conectados via internet.

Com a nova tecnologia, é possível que se faça, a título de exemplo, uma palestra  
para todo o sistema a partir de qualquer dos telecentros. Na prática, as sessões permitirão 
interatividade  multimídia  (vídeo,  voz  e  dados)  em tempo  real,  isto  é,  um  significante  
avanço educacional. Para tanto, antenas bidirecionais foram instaladas nas proximidades  
de cada telecentro.

Instrumentos Normativos de EaD no DPF
Para regulamentar as ações de capacitação a distância no âmbito do DPF, foi  

instituída específica Instrução Normativa do Diretor Geral (IN nº 010/2007-DG/DPF, de 
08 de junho de 2007), a qual regulamenta as ações de educação a distância implementadas  
pela Academia Nacional de Polícia.

Com esse dispositivo legal, os telecentros criados legitimaram-se como pólos de 
apoio presencial às ações de capacitação levadas a efeito pelo órgão, conforme exposto no  
capítulo V da IN em tela:

CAPÍTULO V 
DOS TELECENTROS 

Art. 13. Os telecentros serão os pólos de apoio presencial da ANP/DGP, destinados  
a viabilizar a capacitação e a atualização de servidores com ferramentas da educação a  
distância, bem como a realização de momentos presenciais obrigatórios, de acordo com o  
§ 1o. do art. 1o. do Decreto no. 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

Parágrafo único. Os telecentros serão administrados por um gestor, servidor do  
DPF, membro da equipe de T&D, indicado exclusivamente para esse fim, designado por  
meio de portaria expedida pelo dirigente das Unidades Centrais ou Descentralizadas. 

Ainda com relação aos telecentros e visando manter os equipamentos e móveis  
destinados exclusivamente ao uso em capacitação, foi regulamentado:

Art.  15.  Os  materiais  e  equipamentos  dos  telecentros  são  de  patrimônio  da  
ANP/DGP e encontram-se cedidos às Unidades Descentralizadas para uso exclusivo em 
ações  de  capacitação,  devendo  a  unidade  recebedora  instalá-los  em  local  adequado,  
preferencialmente exclusivo, e prestar manutenção, suporte e apoio necessários ao bom 
andamento das atividades. 
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Parágrafo único. Caso ocorra desvio de finalidade, mau uso ou deterioração dos 
equipamentos  da  atividade  educacional  cedidos  aos  telecentros,  poderá  a  ANP/DGP 
determinar sua imediata devolução.

A Gestão
A gestão da capacitação a distância é feita na Academia Nacional de Polícia pelo 

Serviço de Capacitação e Ensino a Distância (SECAED), que conta com uma equipe de 
servidores dedicados exclusivamente às ações de ensino a distância.

Paralelamente a essa centralização, a ramificada rede de telecentros permite uma 
gestão mais efetiva e próxima do real objetivo do projeto. Por meio de sítio virtual na  
intranet, os gestores de telecentros mantêm contato em tempo real com a equipe SECAED, 
um canal de comunicação fundamental ao bom andamento das ações de capacitação.

Gestão nos Telecentros
Os telecentros são administrados por servidores do próprio DPF, membros das  

equipes  de  Treinamento  e  Desenvolvimento  (T&D),  indicados  exclusivamente  para  tal  
finalidade, os quais recebem a denominação de Gestores dos Telecentros.

O Anexo I traz a lista de gestores e endereços de todos os telecentros do DPF.

ANEXO I

UNIDAD
E GESTOR ENDEREÇO TELEFON

E E-MAIL

SU
L

PR
Ione Maria 
Marques de 
Carvalho

Rua  Professora 
Sandália  Manzon, 
210
Santa  Cândida  -  
Curitiba
CEP 82.640-030

(41) 3360-
7691 ione.immc@dpf.gov.br

RS

Francisco 
Grecirio  

Facundes da 
Conceição 

Avenida  Ipiranga, 
1365
Bairro  Azenha  -  
Porto Alegre
CEP 90.160-093

(51) 3235-
9284 fagundes.fgfc@dpf.gov.br

SC
Elizabete  
Maria de 

Lima

Rua  Paschoal  
Apóstolo  Pítsica,  
4744
Agronômica  -  
Florianópolis
CEP 88.025-255

(48) 3281-
6427 tc.srsc@dpf.gov.br
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SU
D

ES
TE

ES
Sandra 

Pissarra 
Barbosa

Rua  Vale  do  Rio 
Doce, 01
São  Torquato  Vila  
Velha
CEP 29.114-670

(27) 3331-
8215

vargas.sjv@dpf.gov.br

MG Luciano da 
Silva Júnior

Rua  Nascimento 
Gurgel, 30
Bairro  Gutierrez  -  
Belo Horizonte
CEP 30.430-340

(31) 3330-
5326 luciano.lsj@dpf.gov.br

SP
Adelaide 

Aparecida do 
Carmo

Rua  Hugo 
D'Antola, 95
Lapa  de  Baixo  -  
São Paulo
CEP 05.038-090

(11) 3616-
5155 adelaide.aac@dpf.gov.br

RJ Leila Freitas 
Soares

Avenida  Rodrigues 
Alves, 1 - 3º andar
Centro  -  Rio  de 
Janeiro
CEP 20.081-250

(21) 2203-
4490 leila.lfs@dpf.gov.br
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CE
N

TR
O

 O
ES

TE

DF
Jaqueline 
Albefaro 
Oliveira

SAIS  Quadra  7  -  
Lote 23
Setor Policial Sul -  
Brasília
CEP 70.610-901

(61) 3345-
9553 etd.srdf@dpf.gov.br

DF
ANP

Eduardo 
Schneider 
Machado

Rodovia  DF-001 
(E.P.  Contorno),  
km 002
Setor Hab. Taquari 
- Lago Norte
CEP 71.559-900

(61) 3311-
8925 eduardo.esm@dpf.gov.br

DF
INC

Flávia 
Gomes 

Chalfin de 
Barros

SAIS  Quadra  7  – 
Lotes 09/10
Setor Policial Sul -  
Brasília
CEP 70.610-200

(61) 3311-
9304 flavia.fgcb@dpf.gov.br

GO Ângela Mota 
da Silva

Avenida  5ª  Radial  
(esq.  com  Al.  
Eugênio)
Jardim  Setor 
Marista - Goiânia
CEP 74.823-030

(62) 3240-
9695 angelamota.ams@dpf.gov.br

MT
Lucienne 
Zaramella 
Figueiredo

Avenida Rubens de 
Mendonça, 909
Bairro  Araés  -  
Cuiabá
CEP 78.008-000

(65) 3614-
5630 lucienne.lzf@dpf.gov.br

MS
Reinaldo 

Fernandes 
Santana

Rua Fernando Luiz 
Fernandes, 322
Vila  Sobrinho  -  
Campo Grande
CEP 79.110-500

(67) 3368-
1163  
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N
O

RT
E

AC
Angélica 
Duarte  
Aguiar

Rua  Floriano 
Peixoto, 874
Centro  -  Rio 
Branco
CEP 69.908-030

(68) 3212-
1201 angelica.ada@dpf.gov.br

AM
Jucelino 
Coutinho

de Oliveira

Avenida  Ernestino 
Borges, 1402
Bairro  Jesus  de 
Nazaré – Macapá
CEP 68.908-010

(92) 3655-
1544 jucelino.jco@dpf.gov.br

AP

Jeniffer 
Maria 

Picanço 
Costa

Avenida  Domingos 
Jorge Velho nº 40
Bairro  Dom Pedro 
II  -  Planalto  –  
Manaus
CEP 69.042-470

(96) 3234-
9644 jeniffer.jmpc@dpf.gov.br

PA
Itamar Jorge
Vilhena de 

Brito

Avenida  Almirante 
Barroso, 4466
Belém
CEP 66.610-000

(91) 3214-
8013

itatelecom@yahoo.com.br
nti.srpa@dpf.gov.br

RO

Margarete  
Vanelli
Gávea 

Rodrigues

Avenida  Lauro 
Sodré, 2905
Bairro  Costa  e  
Silva - Porto Velho
CEP 78.903 - 711

(69) 3216-
6230 margarete.mvgr@dpf.gov.br

RR
Dianne 

Brasil de 
Araújo

Avenida  Ville  Roy 
nº 2801
Bairro  Caçari  -  
Boa Vista
CEP 69.306-000

(95) 3621-
1541 dianne.dba@dpf.gov.br

TO Adriano de 
Assis Sales

Av.  Teotonio 
Segurado,  ACSU-
SE 20
Conjunto  I  -  Lote 
04 – Palmas
CEP 77.102-070

(63) 3218-
5715 adriano.aas@dpf.gov.br
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N
O

RD
ES

TE

AL David Braso 
Yanes

Avenida  Maceió,  
s/n
Bairro  Jaraguá  -  
Maceió
CEP 57.025-080

(82) 3216-
6808

braso.dby@dpf.gov.br  
etd.sral@dpf.gov.br

BA
Henderson 

Casali  
Almeida

Avenida  Oscar 
Pontes, 339
Salvador
CEP 40.460-130

(71) 3319-
6172 casali.hca@dpf.gov.br

CE Ana Gláucia 
Torres

Rua Dr.  Laudelino 
Coelho, 55
Bairro de Fátima -  
Fortaleza
CEP 60.415-43

(85) 8726-
0132  

agmtorres@terra.com.br
anaglaucia.agmt@dpf.gov.b

r

MA

Raul 
Germano
de Sousa 
Vilhena

Av. Santos Dumont,  
18  (prédio  do 
Incra)
Bairro Anil
CEP: 65.046-660

(98) 3244-
4740 raul.rgsv@dpf.gov.br

PB
Iracy Silva 
Bazanelli  
Bicudo

Av.  Marechal 
Deodoro, 150
Torre  -  João 
Pessoa
CEP 58.040-140

(83) 3241-
6599 iracy.isbb@dpf.gov.br

PE Miguel  
Onofre Neto

Avenida  Martin 
Luther King, 321
(Cais  do  Apolo)  -  
Bairro do Recife
CEP 50.030-230

(81) 3425-
4078 miguel.mon@dpf.gov.br

PI
Marcelo 

Avelino de 
Souza

Av.  Maranhão, 
1022 – Norte
Centro - Teresina
CEP 64.000-010

(86) 2106-
4976 avelino.mas@dpf.gov.br

RN

Luci de 
Andrade 

Weingartner 
Maia Chagas

Rua  Dr.  Lauro 
Pinto, 155
Lagoa  Nova  – 
Natal
CEP 59.064-250

(84) 3204-
5710 luci.lawmc@dpf.gov.br

SE Rossana 
Morais Eiras

Avenida  Augusto 
Franco 2260
Bairro  Getúlio 
Vargas - Aracaju
CEP 49.075-100

(79) 3234-
8528 rossana.rme@dpf.gov.br
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Anexo III – Relação de Gestores dos Telecentros

RELAÇÃO DE TUTORES – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

NOME E-MAIL CURSO
Adriano Villanova villanova.aacv@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Ailton Castro castro.tonni@uol.com.br Tráfico de Seres Humanos
Alam Gonçalves 
Guimarães

alam.agg@dpf.gov.br Uso da Informação na Gestão 
de Segurança Pública

Alexandre Leão alexandre.albs@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Altair Cavenco altcavenco@ig.com.br Saúde ou Doença: de qual lado 

você está?
Ana Glaucia anaglaucia.agmt@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 

Prevenção
Ana Paula Martins anapopi8@gmail.com Tráfico de Seres Humanos
Antonio Delfino delfino.adcn@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Aparecida Caires aparecida.asc@dpf.gov.br Mulher Vitima de Violência 

Doméstica
Ari Marcos Castro 
Lopes

ari.amcl@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Bento Ovidio bento.bo@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Caldeira Brant brasilio.bcb@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Carlos Medrano 
Gomes Junior

medrano.cmgj@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Carlos Vellozo vellozojcvm@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Carolina do 
Nascimento Ferreira

carolina.cnf@dpf.gov.br Saúde ou Doença: de qual lado 
você está?

Cátia Cristina catia.cca@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Cesar Rego macedo.cmr@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Daniel Peruzzo Jardim daniel.dpj@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
David Braso Yanez braso.dby@dpf.gov.br Combate a Lavagem de 

Dinheiro
David Braso Yanez braso.dby@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Diogo Franco diogofranco@yahoo.com.br Tráfico de Seres Humanos
Edson Tavares edson.ejt@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Edson Tavares edson.ejt@dpf.gov.br Uso Progressivo da Força
Edson Tavares edson.ejt@dpf.gov.br Uso da Informação na Gestão 

de Segurança Pública
Eduardo Avila avila.efas@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Elias Oliveira eromusashi@hotmail.com Violência, Criminalidade e 

Prevenção
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Elizabete Maria de 
Lima

elizabete.eml@dpf.gov.br Combate a Lavagem de 
Dinheiro

Elizabete Maria de 
Lima

elizabete.eml@dpf.gov.br Busca e Apreensão

Elizabete Maria de 
Lima

elizabete.eml@dpf.gov.br Mulher Vitima de Violência 
Doméstica

Elizabete Maria de 
Lima

elizabete.eml@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos

Elster Moraes elster.elm@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Enrique Costa enrique.hsc@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Estela Clemente ekclemente@yahoo.com.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Fenelon Portilho 
D’Assunção

fenelon.fpa@dpf.gov.br Técnicas e Tecnologias Não 
Letais de Atuação Policial

Fernando Fernandes 
de Lima

fernando.ffl@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Fernando Fernandes 
de Lima

fernando.ffl@dpf.gov.br Combate a Lavagem de 
Dinheiro

Francisco Glecirio da 
Conceição

fagundes.fgfc@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Francisco Glecirio d a 
Conceição

fagundes.fgfc@dpf.gov.br Uso Progressivo da Força

Gilberto Clementino gilbertoclementino@yahoo.com.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Giovanni Alberto 
Kranz

giovanni.gak@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Hans Hohn hans.hjnh@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

jacimary Athaíde 
Mangabeira

mangabeira.jam@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos

Jair Pontes jair.jmp@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Jair Pontes jair.jmp@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Janine Paranhos janinejppbm@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Jeniffer Picanço Costa jeniffer.jmpc@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Joadenor Amorim joadenor@terra.com.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

João Brito brito.jabo@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Jociene Rosa jociene.jrs@dpf.gov.br Formação de Formadores da 
Polícia Federal

José Carlos Nedel 
Fagundes

nedel.jcnf@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos

José Carlos Nedel 
Fagundes

nedel.jcnf@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação
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José Maurício 
Baptista

jomauba@uaivip.com.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

José Maurício 
Baptista

jomauba@uaivip.com.br Busca e Apreensão

José Maurício 
Baptista

jomauba@uaivip.com.br Formação de Formadores da 
Polícia Federal

José Maurício 
Baptista

jomauba@uaivip.com.br Busca e Apreensão

José Maurício 
Baptista

jomauba@uaivip.com.br Gerenciamento de Crises

Joselito de Araújo joselito.jas@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Josias Rodrigues 
Alves

josias.jra@dpf.gov.br Saúde ou Doença: de qual lado 
você está?

Josias Rodrigues 
Alves

josias.jra@dpf.gov.br Formação de Formadores da 
Polícia Federal

Judeni Carneiro judeni.jec@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Julene Marques julene.jmj@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Junior Brasil jucbrasil@bol.com.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Leonardo Guarda leoguarda@hotmail.com Combate a Lavagem de 

Dinheiro
Lúcia Damasceno lucia.lmpd@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Luciano Silva Junior luciano.lsj@dpf.gov.br Combate a Lavagem de 

Dinheiro
Luiz Gustavo gustavo.lgm@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Marcos Vinicius 
Gomes Avelino

marcos.mvga@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos

Marta Vieira marta.mmvml@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Martin Bottaro Purper martin.mbp@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Menna Barreto jlmennabarreto@hotmail.com Uso Progressivo da Força
Miguel Onofre miguel.mon@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Mirian Kruse miriankruse.mksc@dpf.gov.br Saúde ou Doença: de qual lado 

você está?
Nair Pádua nair.npps@dpf.gov.br Mulher Vitima de Violência 

Doméstica
Nelson Freitas freitas.nfbf@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Rander Gomes rander.rgd@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 

Prevenção
Reginaldo Veras naldo.jrva@hotmail.com Tráfico de Seres Humanos
Renato Alves 
Sampaio

renato.ras@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Renato Jeyson renato.rjnm@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 
Prevenção

Renato Lima renatolima.mrsl@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Ricardo Gelak gelak.rsg@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
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Ricardo Guanaes guanaes.rgc@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Ricardo Wagner ricardo.rw@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 
Preservação

Roberto Boreli Zuzi delinst.srsp@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Robinson Marciao robinson.marciao@bol.com.br Tráfico de Seres Humanos
Rodolpho Soares rodolpho.raps@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Rodrigo Bittencourt bittencourt.rsb@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Rogério Oliveira rogerioalves.rao@dpf.gov.br Mulher Vitima de Violência 

Doméstica
Ronilton Oliveira ronilton.ros@dpf.gov.br Tráfico de Seres Humanos
Samuel Feuerharmel samuel.sf@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Sara Lais sara.siri@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Schlickmann Junior schlickmann.ssj@dpf.gov.br Local do Crime: Isolamento e 

Preservação
Valparaiso Carvalho jvrcjr@uol.com.br Violência, Criminalidade e 

Prevenção
Wilson Fleming wilson.wcf@dpf.gov.br Violência, Criminalidade e 

Prevenção
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