
 

 

 

MODELO DE PLANO DE ENSINO 
FICHA  No  2 (variável) 

 

 

Disciplina: SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITO Código:  

Natureza:  (    ) obrigatória   ( X) optativa Semestral (X)  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade:   (X) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

 

C.H. Semestral Total: 36 

 

C.H. Semanal: 2 

 

Área de Concentração: Direito do Estado 

 

 

EMENTA (Unidades Didáticas) 

Apresentação da legislação pertinente e dos conceitos-chave para uma concepção 

crítico-analítica do sentimento de insegurança e das políticas de segurança pública no 

Brasil e no mundo, seus respectivos modelos de policiamento e a opção político-

criminal subjacente. 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1. Polícia: genealogia e modelos de policiamento; 2. Conceitos de segurança e 

prevenção; 3. Instrumentos de aferição estatística da criminalidade e as estatísticas da 

violência; 4. Prevenção situacional, social e integrada. A “nova prevenção”; 5. A 

construção social da insegurança; 6. Panorama e crítica das políticas de segurança 

pública nos EUA e no Brasil; 7. Modalidades de gestão da segurança pública: 

experiências concretas e Estado Democrático de Direito. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o estudante para a identificação de posturas político-criminais e sua relação 

para com os postulados do Estado de Direito, concretizadas nas políticas de prevenção à 

criminalidade e em determinados modelos de policiamento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Elaborar juízo crítico e propositivo em relação às políticas de segurança pública 

adotadas em determinados períodos e regiões, com prioridade à reflexão sobre a 

realidade local de Curitiba e do Estado do Paraná e visando à elaboração de projetos de 

extensão. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão 

apresentados os conteúdos curriculares teóricos e através de estudos de caso. Serão 

utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

  

Sendo a disciplina semestral, serão realizadas duas avaliações escritas, podendo uma, a 

critério do professor, ser substituída por trabalho escrito e/ou apresentado oralmente. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

CALDEIRA, Teresa. Cidade de Muros: Crime, segregação e cidadania em São Paulo. 

Trad. Frank de Oliveira e Henrique Monteiro. São Paulo: Ed. Usp, 2000. 

 

DIAS NETO, Theodomiro. Segurança Urbana: o modelo da nova prevenção. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

 

GARLAND, David. A Cultura do Controle. Rio de Janeiro: Revan, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 TÍTULOS) 

 

SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general: 500 dias no front da segurança 

pública do Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 

HALE, Chris. “Fear of crime: a review of the literature”. International Review of 

Victimology, vol. 4, 1996, p. 79-150. 

 

 

Professor da Disciplina: ____________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________ 

 

Chefe de Departamento:   ___________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Legenda: 
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão 

 
 
 
 
 


