Descritivos dos cursos superiores de tecnologia em Segurança Pública, em Serviços
Penais e em Segurança do Trânsito:

1. Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública
“O tecnólogo em Segurança Pública é o profissional que atua nas áreas de política,
gestão, planejamento e técnicas-operacionais no âmbito do sistema de segurança
pública, fundamentado nos princípios da cidadania, dos Direitos Humanos e da cultura da
paz, em relação às atividades de prevenção e enfrentamento das conflitualidades
contemporâneas.
O exercício profissional exige visão sistêmica, identificação das características,
necessidades e desafios da sociedade contemporânea, formulação das políticas públicas
voltadas para compreensão da vida nas cidades, nos bairros, nas comunidades e das
relações entre as pessoas. Envolve o domínio de dispositivos administrativos, penais e
processuais penais referentes às ações de segurança pública; conhecimentos que
possibilitem a compreensão das teorias e abordagens sócio-psicológicas; técnicas,
tecnologias e estratégias relacionadas às áreas de atuação; habilidades pessoais para
lidar com a complexidade das situações, o risco e a incerteza.
O curso deve enfatizar, considerando as diversas possibilidades de atuação profissional,
uma ou mais atividades da área de segurança pública relacionadas a: segurança e ordem
pública, segurança comunitária, defesa civil, polícia técnico-científica e polícia
investigativa.
Carga horária mínima – 1600h
Infraestrutura recomendada – biblioteca com acervo específico e atualizado; laboratório
de informática com programas específicos; laboratório didático específico para atividades
de segurança pública.”

2. Curso Superior de Tecnologia em Serviços Penais
“Este tecnólogo atua na gestão de serviços penitenciários, garantindo a segurança e
promovendo a disciplina, a saúde e qualidade de vida, a inserção social do preso,
internado e egresso, formulando, propondo e implementando políticas públicas que
minimizem os riscos do confinamento. Este profissional define estratégias de prevenção e
articulação com serviços externos de assistência, que traduzam em serviço de qualidade
para a comunidade, no sentido de diminuir os efeitos do aprisionamento e promovendo as
condições necessárias para a reintegração social.
Deverá conhecer a legislação referente à execução penal, a complexidade do sistema
penitenciário, a aplicação de penas e medidas alternativas, os mecanismos e serviços
para assistência de presos internados e egressos. Deverá desenvolver habilidades e
competências que garantam o respeito aos Direitos Humanos.

O curso deve enfatizar, considerando as diversas possibilidades de atuação profissional,
uma ou mais atividades da área de segurança pública relacionadas a: gestão, assistência
e execução penal.
Carga horária mínima – 1.600h
Infraestrutura recomendada – biblioteca com acervo específico e atualizado; laboratório
de informática com programas específicos; laboratório didático específico para atividades
relacionadas aos serviços penais.

3.Curso Superior de Tecnologia em Segurança do Trânsito
“O tecnólogo em Segurança do Trânsito planeja, analisa, fiscaliza e executa os serviços
definidos pelo Sistema Nacional de Trânsito, centrado no desenvolvimento tecnológico,
social e na segurança do trânsito, com respeito ao ser humano e ao meio ambiente.
Detém o conhecimento das atribuições dos órgãos de trânsito, no âmbito federal, estadual
e municipal, bem como da iniciativa privada. Possui a função de fomentar a
conscientização, com a devida reeducação do cidadão, objetivando uma mudança cultural
deste, na observância do tema trânsito, como forma de exercício pró-ativo da cidadania.
Este profissional deverá ser capaz de identificar problemas e buscar alternativas para a
construção de soluções, a partir de instrumentos que permitam a avaliação de problemas
locais, conforme a legislação de trânsito, com o envolvimento dos órgãos públicos e da
sociedade civil, com um fim único: a segurança no trânsito e a preservação da vida.
Conforme as necessidades locais e competências profissionais a que se destina, o curso
poderá enfatizar atuação na área pública, de âmbitos federal, estaduais ou municipais e
na área privada.
Carga horária mínima – 1.600h
Infraestrutura recomendada – biblioteca com acervo específico e atualizado; laboratório
de informática com programas específicos; laboratório de segurança e suporte básico à
vida; laboratório didático específico para atividades de segurança do trânsito.

