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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO <rodrigo.hazin@trt6.jus.br> 
Para: "codes List Member" <codes@tre-al.jus.br>
Data: 30/04/2020 09:46 AM

Assunto: [codes] CURSO DE RECICLAGEM GAS - AGENTES DE
SEGURANÇA - MODALIDADE EAD

Bom dia, prezados!

Considerado os efeitos da pandemia do COVID-19, e as restrições trazidas pelos protocolos de

prevenção e contenção do vírus, apresentamos a possibilidade de realização do curso de reciclagem

da GAS dos agentes de segurança do TRE/AL através de curso online, modalidade EaD (ensino a

distância).

Trabalhamos com a realização da Reciclagem da GAS em EaD desde 2016, tendo executado essa

modalidade de ensino junto a diversos órgão do Judiciário Federal.

Apenas o Teste Físico, caso necessário, necessita ser presencial, mas, é possível a realização de tal

evento em horários individualizados, respeitando as orientações da OMS e evitando qualquer tipo

aglomeração. 

Havendo interesse do TRE/AL, podemos enviar proposta individualizada para análise.

Abaixo, enviamos a lista de órgão com os quais já trabalhamos em cursos de reciclagem EaD e os

módulos que temos disponíveis.

INSTITUIÇÕES QUE JÁ REALIZARAM A RECICLAGEM DA GAS EM EAD CONOSCO:

1. JFCE (2016, 2017);

2. JFRN (2016, 2018);

3. JFPB (2016, 2019);

4. JFPE (2015, 2017, 2019);

5. JFAL (2016, 2018);

6. JFSE (2016, 2017);

7. JFMS (2016, 2019);

8. JFSP (2019);

9. TRF5 (2016, 2018);

10. TRT14 (RO/AC) (2019, 2020);

11. TRT21 (RN) (2019);

12. TRT6 (PE) (2018, 2019, 2020);

13. TRT5 (BA) (2019, 2020);

14. TRE/PE (2020).

MÓDULOS DISPONÍVEIS EM EAD:
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1. CONTROLE DE ACESSO (20 horas)

- 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.

2. USO DIFERENCIADO DA FORÇA (10 horas)

- Entender o conceito e fundamentos do Uso Diferenciado da Força;

- Conhecer os níveis de uso da força;

- Entender o conceito e classificações das tecnologias de menor potencial ofensivo;

- Conhecer as situações onde a utilização de tecnologias menos letais é aceitável.

3. PRESERVAÇÃO DE LOCAL DE CRIME (10 horas)

- Conceito de local de crime;

- Vestígio, evidência e indício;

- Isolamento e preservação do local;

- Classificação do local de crime;

- Tarefas do agente se segurança frente ao local de crime;

- Investigação preliminar (Ato CSJT GP 318/2014).

4. PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO (08 horas)

- Fases e classes de incêndio;

- Métodos de extinção do fogo;

- Componentes de um extintor;

- Tipos de extintor de incêndio;

- Inspeções periódicas no extintor de incêndio;

- Funcionamento do extintor;

- Princípios básicos para localização do extintor;

- Cuidados práticos com botijões de gás;

- Procedimentos gerais em caso de emergência com fogo.

5. GERENCIAMENTO DE CRISES E CONFLITOS(10 horas)

- Entender o conceito de conflitos e crises;

- Conhecer os fundamentos da negociação e mediação;

C h l i á i l ã d i
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- Conhecer as alternativas táticas para resolução de crises;

- Entender o papel do agente de segurança ao se deparar com uma crise.

6. SEGURANÇA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES (07 horas)

- Conceito de segurança física das instalações;

- Riscos, ameaças e vulnerabilidades;

- Objetivos e planejamento da segurança patrimonial;

- Princípios da segurança patrimonial

- Meios de proteção;

- Ferramentas de busca.

7. TEORIA SOBRE BLINDAGENS ARMAMENTO E TIRO (08 horas)

- Conceito e definições;

- Níveis de proteção balística;

- Utilização de blindagens;

- Diferentes tipos de blindagens;

- Caracterização da pistola;

- Fundamentos do tiro;

- Calibres de arma de fogo.

8. BÁSICO SEGURANÇA DE AUTORIDADES (15 horas)

- Conceitos preliminares;

- Procedimentos em deslocamentos a pé;

- Procedimentos em deslocamentos motorizados;

- Comportamento do agente junto à autoridade;

- Tipos de embarque e desembarque;

- Princípios do serviço de segurança de autoridades do Judiciário;

- Técnicas de reação em emboscadas;

- Planejamento de missões de segurança de autoridades.

Estamos à disposição!

Att.

Rodrigo Hazin

Agente de segurança - TRT6

81 99383-3881



PROJETO BÁSICO

CURSO DE RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA 
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA 

(GAS) 2020

MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EaD)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2020



I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. TÍTULO DO PROJETO: Curso de atualização da segurança judiciária para 
manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS).

2. NATUREZA DO PROJETO: 

Programa de reciclagem anual,  conforme disposto na Lei  11.416 de 15 de 
dezembro de 2006 e Portaria Conjunta nº 03 de 31 de maio de 2007, para 
continuidade da percepção da GAS pelos técnicos judiciários, especialidade 
segurança (agentes de segurança), do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

3. MODALIDADE: 

Curso ministrado na modalidade a distância (EaD), composto por 2 módulos, 
quais sejam: 

1. Controle de Acesso (20 horas);
2. Uso Diferenciado da Força (10 horas).

4. AMBIENTE ORGANIZACIONAL:

Plataforma moodle do Contratado (moodlecloud.com).

5. CARGA HORÁRIA: 

O curso terá carga horária total de 30 horas/aula, conforme descrito no item 03.

6. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO E NÚMERO DE TURMAS:

Período de execução a ser definido pelo TRE/AL.

7. ELABORAÇÃO CONTEÚDO E TUTORIA DOS MÓDULOS:

Nome: Rodrigo Hazin do Nascimento
Profissão: Agente de segurança do Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região
Telefone:  (81) 99383-3881
E-mail: r  odrigo.hazin@trt6.jus.br  

8. ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE MOODLE: 

Todo o ambiente e logística do curso será administrado pelo contratado, o qual, 
após a contratação, enviará ao TRE/AL os dados para login dos servidores 
inscritos no curso.



9. CONTRATAÇÃO E INVESTIMENTO

A contratação do curso será através de pessoa física (CPF), sendo RODRIGO 
HAZIN DO NASCIMENTO (CPF 047.364.394-40) responsável pela elaboração 
do conteúdo e tutoria do curso.

Ao final da ação, será emitida uma Nota Fiscal Avulsa (NFA-e) pelo contratado 
a fim de instruir o pagamento da devida nota de empenho, através de depósito 
na conta corrente do contratado, cujos dados se encontram abaixo:

NOME: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 2679-4

CONTA CORRENTE: 8278-3

A contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação conforme 
artigo 25, inciso II, parágrafo segundo, c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
nº 8.666/1993.

O valor da contratação do curso é de R$ 500,00 por aluno, totalizando R$ 
2.000,00 (dois mil reais) de acordo com o número de alunos (04) mencionados 
na solicitação da proposta.



II – ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

1. Objetivos do Evento 

1.1. 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.

1.2. Objetivos Específicos por módulo:

1.2.1. 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.

1.2.2. Uso Diferenciado da Força

 Identificar os níveis de utilização da força e a ação adequada em cada 
situação;

 Entender o conceito de equipamentos de menor potencial ofensivo;
 Conhecer a legislação vigente acerca do uso progressivo da força;
 Identificar em que situações o uso de armas não letais é recomendável.



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

20h/a A definir com 
TRE/AL 

A definir com 
TRE/AL

Módulo 2
(Uso Diferenciado da força)

- Conceitos e definições;
- Legislação uso da força;
- Níveis de força progressiva;
- Tipos de instrumentos de menor 
potencial ofensivo;
- Necessidade de uso da força

- Conteudista: 

Rodrigo Hazin 

do Nascimento

- Tutor: 

Rodrigo Hazin 

do Nascimento

10h/a A definir com 
TRE/AL 

A definir com 
TRE/AL

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. USO DIFERENCIADO DA FORÇA

3.2.1. Leitura de textos para entendimento de conceitos e doutrinas;
3.2.1.   Vídeos e imagens   para ilustração de situações reais e “ligação” entre a 
teoria e a prática;



3.2.3. Fóruns de discussão para estimulação do pensamento crítico e 
resolução de situações;
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 – USO DIFERENCIADO DA FORÇA

ATIVIDADE NOTA MÁXIMA

Leitura do módulo Atividade não pontuada

Fórum de discussão 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.

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 

- Plataforma MOODLE do Contratado.



7. Cronograma de Entrega do Conteúdo

O curso estará pronto  para  ser  rodado,  no mínimo,  10 dias antes  da data 
prevista para início.

Recife, 12 de maio de 2020

____________________________
RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

        Agente de segurança – TRT6

                Mat.: 30860002710

              CPF.: 047.364.394-40


