
 

SÍNTESE PROJETO PEDAGÓGICO 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada 

Campus Centro I 

Missão 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Privada tem como 

missão, formar profissionais com conhecimentos teóricos-científicos, procedimentais 

e atitudinais que os tornem competentes para atuar como profissionais de segurança 

privada com uma formação sólida, com adequada fundamentação teórico-prática, 

humanista, crítica e reflexiva, para que possam atuar com ética em ambientes de 

atividades e operações de segurança privada e patrimonial tanto no cenário nacional 

quanto mundial. 

Objetivo Geral 

 

Proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos científicos e experiências na 

área de segurança privada para que possam atuar na prevenção, preservação e 

organização da segurança em ambientes privados numa perspectiva crítica, ética e 

humanista. 

Objetivos Específicos 

 

•Analisar criticamente o cenário da segurança e da violência, avaliando os seus 

reflexos e repercussões no âmbito dos negócios em nível local, nacional e 

internacional; 

•Identificar os principais riscos e ameaças internas e externas à empresa, 

através dos diferentes sistemas de análise risco, com vistas ao planejamento 

estratégico, sua implementação, seu controle e seu aperfeiçoamento; 

•Avaliar as diferentes doutrinas, os princípios, as técnicas de emprego e os 

elementos envolvidos na segurança física; 



 

•Compreender os princípios e a evolução tecnológica dos sistemas de 

informação; 

•Conhecer a legislação trabalhista, as normas de segurança do trabalho e a 

legislação que disciplina a atividade de segurança privada no país; 

•Conhecer a legislação que disciplina a segurança do meio ambiente;  

•Conhecer os tipos de armas de fogo, munições e explosivos, sua forma de 

utilização e a legislação pertinente ao seu uso; 

•Avaliar os objetivos de controle e gerenciamento dos sistemas de Informação; 

•Identificar os riscos e ameaças ao patrimônio da empresa de modo a 

estabelecer as competentes estratégias de prevenção.    

•Utilizar as ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de 

controle da segurança. 

Perfil do Egresso 

 

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada 

está apto a ocupar funções em empresas do mercado da Segurança Privada, 

elaborando controles de gestão, supervisionando equipes das áreas comerciais e 

técnicas, elaborando planejamento e gerenciamento dos assuntos relacionados a 

Segurança, desenvolvendo planos de segurança, gerenciamento de riscos e 

administração de empresas que atuam no mercado segurança. 

         Espera-se que, com a formação e aperfeiçoamento cultural adquiridos, o egresso 

do Curso de Segurança Privada desenvolva um perfil analítico e crítico, com ética e 

responsabilidade social e ambiental, o que o habilita a assumir a posição de Diretor, 

de Gerente das áreas de segurança bancária, Inspetor de empresas de segurança 

privada, Supervisor de Segurança de diferentes complexos industriais e de 

estabelecimentos comerciais, aptos a planejar, organizar e executar a segurança em 

qualquer ambiente empresarial em seus diferentes aspectos e segmentos.  



 

          O Profissional estará apto a planejar a segurança empresarial na sua 

integralidade de forma a prevenir a segurança física da empresa, do seu patrimônio, 

de seus dirigentes, funcionários, clientes e fornecedores; a adotar medidas de 

prevenção contra furtos, roubos, espionagem, sabotagem, fraudes, incêndios e 

sinistros; a segurança da informação e de seus bancos de dados; a engenharia, 

medicina e higiene do trabalho e a segurança do meio ambiente. 

          O tecnólogo em Gestão de Segurança Privada atua na preservação e organização 

da segurança em ambientes privados, seja em relação a um indivíduo, seja em relação 

a grupos de pessoas. Este profissional planeja, opera e controla o gerenciamento da 

segurança privada e patrimonial fundamentado em estudos que indiquem 

oportunidades de intervenção em aspectos que possam colocar em risco as pessoas 

envolvidas em um determinado processo. Implantação de planos de segurança, 

prevenção de acidentes, diagnóstico de riscos e consultoria de segurança são algumas 

das atribuições deste profissional. As responsabilidades no exercício das atribuições 

exigem equilíbrio emocional, autocontrole, visão sistêmica e estratégica, psicologia 

social, capacidade de comando, organização e articulação de pessoas e meios, além 

de densos conhecimentos de estratégias de segurança e respectivas tecnologias e 

equipamentos. 



 

 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 
TEMPO MÍNIMO DE INTEGRALIZAÇÃO: 2 anos ou 4 semestres 

TEMPO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÂO: 4 anos ou 8 semestres 

 

MATRIZ CURRICULAR 

CURSO EM GESTÃO DA SEGURANÇA PRIVADA 
CURRÍCULO Nº 108 

1º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

EMPREENDEDORISMO MÍNIMA 54 0 0 

LÍNGUA PORTUGUESA MÍNIMA 54 0 0 

DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO MÍNIMA 54 0 0 

TEORIA GERAL DA SEGURANÇA FÍSICA MÍNIMA 54 0 0 

ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS MÍNIMA 54 0 0 

DIREITO PENAL APLICADO MÍNIMA 54 0 0 

PREVENÇÃO, ORG. E MÉT. CONTRA INCÊNDIOS MÍNIMA 108 0 66 

TOTAL: 07 disciplinas   432 0 66 



 

 

2º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA EM REDES MÍNIMA 54 54 0 

DIREITO PROC. PENAL E ORG. JUDICIÁRIA E POLICIAL MÍNIMA 54 0 0 

DOUTRINA DA INTELIGÊNCIA MÍNIMA 108 0 0 

GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO MÍNIMA 54 0 0 

GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEGURANÇA MÍNIMA 54 0 66 

TOTAL: 05 disciplinas   324 54 66 

3º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

SEGURANÇA DA INFORM. E CRIMES P/COMPUTADOR    MÍNIMA 54 54 0 

GESTÃO DA SEGURANÇA EMPRESARIAL MÍNIMA 108 0 44 

GESTÃO DA SEGURANÇA PESSOAL MÍNIMA 54 0 22 

SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS. E GERENC. DE CRISE MÍNIMA 54 0 0 

CHEFIA E LIDERANÇA MÍNIMA 54 0 0 

TOTAL: 05 disciplinas   324 54 66 

4º PERÍODO   Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C 

PSICOLOGIA DA SEGURANÇA MÍNIMA 108 0 0 

ARMAMENTO E USO DIFERENCIADO DA FORÇA MÍNIMA 54 0 0 

DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADO MÍNIMA 36 0 0 

SEGURANÇA DO MEIO AMBIENTE MÍNIMA 54 0 66 

ENGENHARIA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO MÍNIMA 36 0 0 



 

DIREITO DO TRABALHO E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA MÍNIMA 54 0 44 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO (OPTATIVA) OPTATIVA 36 0 22 

TOTAL: 07 disciplinas   342 0 132 

Carga Horária Mínima Resumida 

MÍNIMA            1860                                  

AAC                        66 

OPTATIVA               0 

TOTAL               1926 

 


