EMENTAS DAS DISCIPLINAS
CST EM GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA
PRINCÍPIOS SÓCIO-POLÍTICOS DA SEGURANÇA HUMANA
Ementa: Analisa o trânsito como um processo histórico-social, envolvendo as
relações estabelecidas entre homem e espaço, bem como relações dos
homens entre si. Faz uma visão sobre a história e alguns aspectos dos
caminhos abertos à locomoção humana.
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Ementa: A disciplina remete ao estudo da língua portuguesa como instrumento
indispensável à comunicação e produção de textos, necessárias ao
desenvolvimento da expressão escrita e oral, através do uso da língua como
sistemas de signos e estilos de redação na área empresarial. Produção de
cartas e relatórios gerenciais. Habilitação para os diferentes estilos de redação.
CULTURA RELIGIOSA
Ementa: Visão global da importância do fenômeno religioso e suas implicações
na formação do ser humano e da sociedade, através do conhecimento, análise
e pesquisa das principais religiões universais e pela reflexão crítica dos valores
humanos, sociais, éticos e espirituais, legados pelo cristianismo à civilização
ocidental.
GESTÃO EMPRESARIAL
Ementa: Conceitos essenciais da gestão empresarial, buscar a compreensão
das diversas variáveis que compõem o processo administrativo, o
desenvolvimento de capacidade crítica na análise das principais funções das
organizações e a percepção da sua importância para o alcance da efetividade
administrativa em um ambiente globalizado.
ESTATÍSTICA
Ementa: Os dados e a estatística; Estatística descritiva 1: métodos tabulares,
métodos gráficos; Estatística descritiva II: métodos numéricos; Introdução à
probabilidade; Distribuição continua de probabilidade; Amostragem; Testes de
hipóteses, comparações, métodos estatísticos.
GESTÃO DE PESSOAS
Ementa: Conceitos de administração de Recursos Humanos e sua evolução
nas organizações; Os sistemas da administração e gestão das pessoas, das
relações com a sociedade e suas negociações; Subsistemas de administração
de recursos humanos, provisão, recrutamento, seleção, treinamento,
desenvolvimento e sistemas de remuneração.

FUNDAMENTOS DA ECONOMIA
Ementa: Introdução geral às Ciências Econômicas; A organização e o
funcionamento das economias de mercado; As principais leis e teorias
econômicas; As questões micro e macroeconômicas da atualidade.
Fundamentos da Contabilidade Ementa: Desenvolvimento do enfoque genérico e
específico de todos os aspectos do patrimônio Empresarial; Estudo, controle, registro e
análise básica do patrimônio, possibilitando oferecer informações sobre as variações
patrimoniais e seus resultados nos negócios.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Ementa: Identificação das informações e respectivo fluxo existente nas
organizações; Necessidade, utilidade e aproveitamento de informações na
gerência; Integração sistêmica das comunicações no processo de gestão.
MAKETING CORPORATIVO
Ementa: Conceitos essenciais do marketing, variáveis que compõem o
marketing corporativo; Conceito e variáveis; Ambientes mercadológicos;
Mercados alvo e segmentação; Estratégias de marketing; Programas e planos
de marketing; Avaliação e controle de marketing; Marketing no séc. XXI;
Empreendedorismo e planejamento; Empreendedorismo; Empreendedor
interno e externo; Organizações que aprendem; Funções organizacionais;
Planejamento estratégico.
LEGISLAÇÃO DA SEGURANÇA PRIVADA
Ementa: Noções de Direito: conceito, ramos, divisões e fontes; Exercício do
direito e dever jurídico; Estudo da legislação: a atividade de segurança privada;
O prestador de serviço; Da competência e fiscalização; Veículos especiais e
serviço clandestino.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ementa: As modernas técnicas de investigação criminal conforme os direitos e
as garantias individuais do cidadão previstas na Constituição Federal; A
persecução criminal preparatória; Inquérito policial; Inquérito policial militar;
Termo circunstanciado; Local de crime; Modus operandi; Interrogatório e
diligências; Fontes de informações; Provas obtidas durante a investigação
criminal.
SEGURANÇA DE EXECUTIVOS E DIGNITÁRIOS
Ementa: O planejamento da segurança pessoal e prevenção do crime de
extorsão mediante sequestro; Conceito de executivo e dignitário (VIP); O
ambiente e a definição da segurança pessoal, fontes de perigo, fases do
sequestro, modus operandi, medidas preventivas, reações ofensivas, plano de
contingência, Noções sobre blindagem de carros; Conclusões.
GESTÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA PRIVADA
Ementa: Conceitos básicos de administração de empresas ligadas à segurança
privada ou orgânica; Abordagem sucinta das áreas da Administração:

marketing, produção, recursos humanos e financeiros; Funções do
administrador: planejamento, organização, liderança e controle; Administração
do terceiro setor; Empreendedorismo; Enfoque moderno da segurança
empresarial.
ADMINISTRAÇÃO POLICIAL: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS
Ementa: Estudo da organização administrativa da Segurança Pública, estrutura
organizacional dos órgãos que compõe a Secretaria da Justiça e da Segurança
do Estado do Rio Grande do Sul; Os sistemas e métodos empregados pela
administração dos órgãos ligados diretamente a atividade fim da Segurança
Pública.
SEGURANÇA BANCÁRIA E TRANSPORTES DE VALORES
Ementa: O sistema bancário; Definição de segurança bancária; O profissional
da segurança bancária: requisitos; Técnica de avaliação dos dados: julgamento
da fonte e do conteúdo; Ameaças a segurança bancária; Medidas preventivas;
Providências pós-fato; Transporte de valores; Definição; Formas de execução;
Quem pode prestar o serviço; O armamento utilizado; Escolta armada.
TÓPICOS DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Ementa: Princípios processuais penais e os direitos fundamentais do acusado.
Noções; Denominação; Conceito; Objeto; Fontes; Evolução histórica; Aplicação
daLei Processual no tempo e no espaço; Interpretação da Lei Processual
Penal; Inquérito policial; Ação penal; Sujeitos do processo; Competência;
Conflitos de jurisdição; Questões e processos incidentes; Prova; O processo:
interrogatório, vítima, testemunhas, documentos, perícias, indícios,
reconhecimento.
INTELIGÊNCIA E CONTRAINTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Ementa: A atividade de inteligência: o processo sistemático de coleta,
tratamento, análise e disseminação da informação sobre atividades dos
concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios, metas e
estratégicas da empresa. A Contrainteligência; Investigação sigilosa: definição,
metodologia, técnicas e processo; Como confeccionar a ficha de segurança;
Vazamento de informações, sabotagem, vandalismo, boatos perniciosos,
espionagem empresarial.
DIREITOS FUNDAMENTAIS
Ementa: A produção de conhecimentos da evolução das legislações nacionais,
internacionais, do incremento de mecanismos jurídicos e institucionais em
defesa e promoção dos Direitos Humanos, sendo que no Brasil esta disciplina
se afirma pelo enfoque jurídico-constitucional desde o império, cuja
Constituição de 1824 já trazia dispositivos próprios.
DIREITO CONSTITUCIONAL
Ementa: O poder constituinte; Teoria da Constituição, conceito, sentidos,
posição hierárquica em relação às demais normas infraconstitucionais. A

constituição e a ordem internacional; Direitos e garantias fundamentais; Da
defesa do Estado e das instituições democráticas.
SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS E DAS INFORMAÇÕES
Ementa: Definições de documentos e informações, evidenciando suas
peculiaridades próprias; A classificação de documentos e a classificação de
informações; O acesso aos documentos e as informações, em face das suas
classificações; O arquivamento dos documentos e das informações, e o risco
na segurança; Confiabilidade dos documentos e das informações. Criminalística
Estruturação de projeto de segurança: elaboração de projeto de segurança,
visando a implantação de inovações tecnológicas para a segurança, com
softwares, sistemas e equipamentos inovadores e Novidades tecnológicas
disponíveis na área da segurança.
PROJETO TECNOLÓGICO – SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Ementa: Com a visão de gestor, aliado às tendências inovadoras a serem
implantadas no mercado de trabalho, motiva-se o aluno a desenvolver um
projeto final, a partir de vivências práticas e teóricas, integrando o
conhecimento, recursos e tecnologia.

