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CURSO DE INTELIGÊNCIA E CONTRA-INTELIGÊNCIA PARA 

AGENTES DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA 

Carga horária 30 horas  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Na atualidade conjuntural vivenciada pela maioria das cidades 

brasileiras, mergulhadas em um quadro de criminalidade e violência que 

modifica hábitos, aumenta gastos das empresas e governos, ceifa vidas 

humanas e atinge a cidadania, a Inteligência é diariamente invocada, como 

uma das ferramentas gerenciais capazes de apontar um caminho para a 

solução do problema. 

 Realmente, a Inteligência é um dos instrumentos mais úteis, quando 

operada por especialistas, para tomadores de decisão, gestores e planejadores 

obterem as informações necessárias à gestão da realidade estratégica. 

 Atualmente, a Inteligência deixou de ser um instrumento à disposição 

somente dos Estados para se tornar atividade, estrutura e produto para 

aqueles que precisam planejar decidir e agir em proveito de todo tipo de 

organização, em especial aquelas promotoras de segurança. O que diferencia 

sua formatação é: o foco dos negócios, que define as necessidades peculiares 

de conhecimentos; os meios disponíveis; o ambiente operacional em que a 

organização atua e, em certa medida, os atores do universo antagônico.  

 Inteligência é uma ferramenta largamente utilizada por empresas e 

organizações. Não pode ser produzida por amadores, sob pena de acrescentar 

mais um risco, em especial quando se trata da preservação de direitos dos 

cidadãos.  

 O Curso de Inteligência para Gestores de Segurança permite uma visão 

abrangente dessa atividade peculiar que, aplicada com método, poderá 

acrescentar um ganho considerável na eficácia de medidas de proteção 

adotadas no ambiente das organizações 

 

2. FINALIDADE 

 

Prover, por meio de embasamento conceitual, técnico e prático, a 

instrumentalização de operadores e gestores de segurança em metodologias 

de Inteligência – identificação de conhecimentos necessários, análise de 
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dados, produção de informações, proteção de organizações (Contra – 

Inteligência) e operação de Central de Inteligência. 

 

3.      OBJETIVOS.  

 

Desenvolver habilidades essenciais em profissionais que necessitem 

desenvolver e analisar informações obtidas de fontes variadas. Aplicar técnicas 

abreviadas de análise de dados para profissionais de segurança. Identificar 

necessidades de conhecimentos para atividades de Segurança. Conhecer o 

Ciclo de Produção de Inteligência. Operar uma Central de Inteligência. 

Identificar e avaliar ameaças. Adotar medidas de Contra – Inteligência com 

vistas às ações de segurança. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.  

 

 - Inteligência. Conceitos. Princípios. Aplicações em Planejamentos e 

Gestão de Segurança. 

 - Ciclo de Produção de Conhecimentos de Inteligência. Identificação de 

Necessidades de Informações para Gestão de Segurança. 

 - Fontes de dados e de informações. Avaliação de fontes. Validação de 

Informações. Disseminação de informações aos níveis estratégico, tático e 

operacional da segurança.   

 - Metodologia de Produção e Disseminação de Informações. 

Informações Operacionais, Táticas e Estratégicas. 

 - Contra – Inteligência. Conceitos. Necessidades de proteção. Contra – 

Espionagem. Identificação de Medidas de Proteção das Organizações. Ações 

Especializadas. Espionagem eletrônica. 

 - Estruturação e Operação de Central de Inteligência.  

 - Estudo de Casos. 

 

5. PALESTRANTE: 

   Dr. Marco Antonio dos Santos  
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6. CUSTOS PARA REALIZAÇÃO: 

 O presente programa pode ser ministrado em duas modalidades: 

 Na modalidade em EAD, o custo será de R$ 800,00, por aluno, onde 

serão fornecido todo o suporte técnico ao aluno envolvendo material 

bibliográfico, mídia, vídeos e tutoria.  

 Na modalidade "In Company", o custo será de  R$1.200,00, por aluno, 

com fornecimento de material didático em arquivo eletrônico. A contratante 

deverá fornecer local adequado para realização do curso. 

 Nos valores acima estão incluso todas as taxas, impostos e despesas 

com translado, passagens e estadia com instrutor. 

 O pagamento será conforme nota de empenho mediante apresentação 

da nota fiscal. 

Obs:  

 Os valores acima são calculados para turmas de no mínimo dez 

alunos. 

 

 

 

 

Porto Alegre, 09 de março de 2017. 

 

 

 

Marcos Vinicius 

Diretor Presidente CTTE  


