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I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. TÍTULO DO PROJETO: Curso de atualização da segurança judiciária para
manutenção da GAS, modalidade EaD.

2. NATUREZA DO PROJETO: 

Programa de reciclagem anual,  conforme disposto na Lei  11.416 de 15 de
dezembro  de  2006,  Portaria  Conjunta  nº  03  de  31  de  maio  de  2007,  e
Resolução CSJT 108 de 29 de junho de 2012, para continuidade da percepção
da  GAS  pelos  técnicos  judiciários,  especialidade  segurança  do  Tribunal
Regional do Trabalho 7ª Região.

3. MODALIDADE: 

Curso ministrado na modalidade a distância (EAD), composto por 02 módulos,
quais sejam: 
1. Controle de acesso (15h/a);
2. Autoproteção (15h/a).

4. AMBIENTE ORGANIZACIONAL:

Plataforma Moodle TRT7.

5. NÚMERO DE VAGAS POR TURMA: 

Uma turma do referido curso poderá contar com até 35 agentes de segurança.

6. CARGA HORÁRIA: 

O curso terá carga horária total de 30 horas/aula, conforme descrito abaixo:

1. Controle de acesso – 15 h/a;
2. Autoproteção – 15 h/a.

7. PREVISÃO DAS TURMAS: 

Turma 01: A definir

Turma 02: A definir

8. COORDENAÇÃO DO PROJETO: 

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região



9. ELABORAÇÃO CONTEÚDO:

Nome: Rodrigo Hazin do Nascimento
Lotação: Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região / Seção de Segurança 
FAJBA
Telefone:  (81) 99383-3881
E-mail: r  odrigo.hazin@trt6.jus.br

Nome: Petrus Barreto da Cunha
Lotação: Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região / Seção de Segurança 
FAJBA
Telefone:  (81) 99934-5584
E-mail: petrus.barreto@trt6.jus.br

10. ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE MOODLE: 

TRT 7ª Região

II – ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

1. Objetivos do Evento 

Objetivo Geral: 

     - Prover e/ou atualizar conhecimentos relativos à execução do serviço de
segurança  institucional,  visando  a  capacitação  contínua  e  consequente
melhora da qualidade do serviço prestado pela Seção de segurança.

Objetivos Específicos por módulo:

- CONTROLE DE ACESSO

- Conhecer os conceitos e definições relativos ao controle de acesso;
- Diferenciar revista pessoal e abordagem;
- Conhecer os aspectos relevantes ao planejamento do controle de acesso;
- Conhecer a legislação que embasa o controle de acesso e a revista pessoal;
- Conhecer as tecnologias biométricas de controle de acesso;
- Entender o funcionamento e procedimentos dos portais detectores de metais;
- Entender o funcionamento e procedimentos dos scanners (raio-X);
- Vivenciar a identificação de armas de fogo e outros materiais potencialmente
perigosos através de imagens do scanner.

mailto:gfessore@jfsp.jus.br


- AUTOPROTEÇÃO

- Entender os conceitos de vulnerabilidades, riscos e perigos;
- Conhecer técnicas de prevenção contra crimes comuns;
- Identificar e conhecer comportamentos preventivos na rua, em assaltos, em
práticas esportivas, no trânsito e residência;
- Conhecer as técnicas de enfrentamento de riscos urbanos;
- Entender os conceitos de abrigo, cobertura e movimentação;
- Conhecer os níveis de alerta de Jeff Cooper;
- Conhecer e entender o ciclo O.O.D.A. (Observe, Oriente, Decida, Aja).

2. Estrutura Curricular e Conteúdo Programático

UNIDADE CURRICULAR NOME 
CARGA

HORÁRIA

CRONOGRAMA (PREVISTO)
INÍCIO

(dd/mm/aa)

TÉRMINO

(dd/mm/aa)

Módulo 1
(Controle de acesso)
- Conceito e definições de controle de 
acesso;
- Introdução à abordagem;
- Revista pessoal;
- Embasamento legal da revista 
pessoal e do controle de acesso;
- Conceito, funcionamento e 
procedimentos do portal detector de 
metal (pórtico);
- Conceito, funcionamento e 
procedimentos do scanner (raio-x);
- Conceito e aplicabilidade do detector 
de metais portátil;
- Análise de imagens do scanner (raio-
x);
- Identificação de armas de fogo e 
objetos contundentes/cortantes através 
de imagens de raio-x.

- 

Conteudista: 

Rodrigo Hazin

do 

Nascimento

- Tutor: 

Rodrigo Hazin

do 

Nascimento

15h/a
A definir A definir

Módulo 2
 Autoproteção)

Segurança  é  Prevenção;  Valorização
da  Vida;  Conceitos  Fundamentais:
Vulnerabilidades,  Riscos  e  Perigos;
Grau  de  Segurança;Crimes  Urbanos
Comuns;  Comportamento
Preventivo;Técnicas  de  Enfrentamento
de  Riscos  Urbanos;Conceitos  de
Abrigo,  Cobertura,  Movimentação  –
Não seja  um alvo  fácil;Procedimentos
de Segurança Pessoal;
Estados de Alerta, Código de Cores de
Jeff  Cooper;Tomada  de  decisão
“sistematizada”  -  O  Ciclo
O.O.D.A;Protocolo  de  Defesa  Contra
Atentados;Tecnologias  Protetivas:
Blindagem  Balística  Automotiva,
Coletes;Tríade  do  Combate  de  Jeef
Cooper – Autodefesa Armada.

- 

Conteudista: 

Petrus Barreto

da Cunha

- Tutor: 

Petrus Barreto

da Cunha

15h/a
A definir A definir



3. Metodologia por módulo:

3.1. CONTROLE DE ACESSO

3.1.1. Leitura de textos para entendimento de conceitos e doutrinas;
3.2.2. Imagens para ilustração de situações reais e “ligação” entre a teoria e a
prática;
3.1.3. Fórum de  discussão com o  objetivo  de  visualizar  o  tema através  de
outros pontos de vista e estimular o raciocínio crítico;
3.1.4. Atividade final (prova objetiva) visando obter uma mensuração direta do
conhecimento adquirido.

3.2. AUTOPROTEÇÃO

3.2.1. Leitura de textos para entendimento de conceitos e doutrinas;
3.2.2. Imagens para ilustração de situações reais e “ligação” entre a teoria e a
prática;
3.2.3. Exercícios subjetivos e análise de situações para estimular o pensamento
crítico e fixação do conhecimento adquirido;
3.2.4. Atividade final (prova objetiva) visando obter uma mensuração direta do
conhecimento adquirido.

4. Avaliação por Módulo

MÓDULO 01 – CONTROLE DE ACESSO

ATIVIDADE NOTA MÁXIMA

Leitura do módulo Atividade não pontuada

Fórum de discussão 10 pontos

Exercício objetivo 40 pontos

TOTAL DE PONTOS 50

MÓDULO 02 – AUTOPROTEÇÃO

ATIVIDADE NOTA MÁXIMA

Leitura do módulo Atividade não pontuada

Exercício subjetivo 10 pontos

Exercício objetivo 40 pontos

TOTAL DE PONTOS 50

TOTAL DE PONTOS DO CURSO 100

*Para conclusão do curso com aproveitamento,  o  aluno deverá  somar,  no  mínimo,  70
pontos (Resolução CSJT 108/2012, artigo 6º, Inciso I).



5. Resultados Esperados 

- Promover  a  discussão  sobre  as  atividades  inerentes  a  segurança
institucional;
- Prover  conhecimentos  inerentes  à  eficiente  execução  do  serviço  de
segurança; 
- Promover a reflexão acerca da atuação dos agentes de segurança e sua
importância para a efetiva prestação jurisdicional.

6. Recursos 

- Suporte técnico para a plataforma MOODLE

7. Contratação

-  A contratação será através de instrutoria interna, sendo devidas 15 h/a de
tutoria em ações a distância para cada tutor, por turma.

Recife, 24 de agosto de 2020

_______________________________________
RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO


