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SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DIRETORIA DE ENSINO 

 

PLANO DE ENSINO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMBATE A 
INVASORES ALIENÍGENAS CECIA PM 2019 

 

 

1. FINALIDADE 

 

Regular o funcionamento do Curso de Combate a  Invasores  Alienígenas 

(CCIA PM 2019), no âmbito da Polícia Militar do Estado de Rondônia. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que há pouco mais de uma semana o planeta terra sofreu 

invasão alienígena, de forma que tais forças devastaram e aniquilaram todo o efetivo 

das forças armadas. 

Soma-se a tal catástrofe a tomada de toda a faixa de fronteira do Brasil pelos 

invasores e avanços por Estado a Estado, de maneira que o Estado vizinho Acre já 

está tomado. Por fim, considerando a extinção das forças armadas e consequente 

competência constitucional de força auxiliar reserva do exército que recai sobre a 

Polícia Militar do Estado de Rondônia, é que se fundamenta a necessidade da 

elaboração do presente plano a fim de preparar o efetivo para combater tão 

particulares forças excêntricas. 

 

3. REFERÊNCIAS 

 

a. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b. Constituição do Estado de Rondônia de 1990; 

c. Lei nº. 1.063, de 10 de abril de 2002 (Dispõe sobre a remuneração dos 

integrantes da carreira de Militares do Estado); 
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f. Decreto-Lei nº. 667, de 02 de julho de 1969 (Reorganiza as Polícias 

Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do 

Distrito Federal, e dá outras providências); 

g. Decreto-Lei nº. 09-A, de 09 de março de 1982 (Estatuto dos Policiais 

Militares da Polícia Militar do Estado de Rondônia); 

h. Decreto-Lei nº. 88.777, de 30 de setembro de 1983 (Aprova o 

regulamento para as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200)); 

i. Decreto nº. 4.923, de 20 de dezembro de 1990 (Aprova o regulamento de 

Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia); 

j. Decreto n°. 8.134, de 18 de dezembro de 1997 (Aprova o Regulamento de 

Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia); 

k. Decreto nº. 13.255, de 12 de novembro de 2007 (Regulamento Disciplinar 

da Polícia Militar do Estado de Rondônia); 

l. Resolução nº. 214, de 11 de setembro de 2017 (Diretriz Geral de Ensino – 

DGE); 

m. Portaria nº. 354-EME, de 28 de dezembro de 2015 (Aprova o Manual de 

Campanha EB20-MC-10.350 Treinamento Físico Militar, 4ª Edição, 2015); 

n. Portaria n°. 268-EME, de 18 de julho de 2016 (Aprova a Diretriz para a 

Avaliação Física do Exército – EB20-D-01.039); 

o. Matriz Curricular Nacional para Ações Formativas dos Profissionais da 

Área de Segurança Pública (Secretária Nacional de Segurança Pública/Ministério da 

Justiça, 2014); 

p. Plano de Ensino do Curso de Formação de Sargentos PM 2016; 

q. Curso Formação de Formadores – SENASP. 

 

4. DADOS DO CURSO 

 

a. Nome da atividade 

 

Curso de Combate a  Invasores  Alienígenas (CCIA PM 2019) 

b. Período 

Apresentação: 04/11/2019; 

Início: 04/11/2019; 

Término: 24/12/2019. 
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c. Carga horária 

Total das atividades: 370 h/a. 

Total da atividade de ensino: 350 h/a: 

- Núcleo Comum: 140 h/a; 

- Núcleo Específico: 210 h/a; 

Atividades Complementares: 20 h/a. 

 

d. Objetivos 

 

1) Geral 

 

Desenvolver e capacitar Oficias e Praças no que concerne a habilidades e 

técnicas necessárias a fim de combater ameaça alienígena. 

 

2) Específicos 

 

Desenvolver no militar capacidade fazer frente a ameaças alienígenas ainda 

pouco conhecidas, por meio de armamento de alto poder de destruição; 

Construir habilidades para o atendimento ao cidadão, dando enfoque à 

segurança, à proteção e à orientação quanto às características dos alienígenas e 

seu modo de atacar a humanidade; 

Subsidiar novas competências cognitivas, éticas, técnicas e emocionais, 

visando melhorar a sua atuação na proteção da raça humana; 

Refletir acerca dos conhecimentos necessários para o uso adequado de 

equipamentos e armamentos de forma que possa atingir os pontos vitais dos 

alienígenas ameaçadores; 

Instrumentalizar o profissional com as mais diversas informações, para que 

ele, de posse das mesmas, possa ser um multiplicador das ações adequadas no 

combate às ameaças alienígenas. 

Estimular os discentes para o interesse pelo constante aprimoramento 

técnico-profissional, buscando o auto aperfeiçoamento contínuo. 
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e. Corpo docente 

 

O corpo docente será designado pelo Comando Geral da Corporação, 

mediante indicação do Chefe do ECSE em tempo oportuno e será constituído por 

instrutores (Oficiais ou Praças PM, da ativa e/ou reserva remunerada), que sejam 

conhecedores dos assuntos a serem ministrados e tenham comprovada experiência 

de docência. Para fins de indicação e designação de instrutores e/ou monitores 

deverão ser observados o que prescreve os Art. 27 ao Art. 32 da Diretriz Geral de 

Ensino (D-6-PM). 

Porém, em face de atual cenário de emergência, será formada por militares 

que estiveram em área de combate com os alienígenas e renomados cientistas 

vindos de São Paulo.. 

Poderão ser indicados Professores que sejam conhecedores dos assuntos a 

serem ministrados e que tenham comprovada experiência de docência. 

 

f. Corpo discente 

 

Oficiais e praça, que não possuam restrições médicas convocados em 

caráter de urgência e que atendam aos requisitos previstos neste plano de ensino e 

Edital convocatório. 

 

g. Local 

 

Considerando a quantidade de 50 (cinquenta) alunos, o curso será composto 

por 01 (um) pelotão, necessitando para funcionamento, no mínimo, 3 (três) salas 

para comportar o curso, coordenação e comando de pelotão. 

Ademais, dependendo do tipo de instrução, os instrutores poderão sugerir 

outros locais mais apropriados para o desenvolvimento de determinado tema, desde 

que, previamente planejado e previsto em QTS. 

 

h. Número de vagas 

 

50 (cinquenta). 
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5. PLANEJAMENTO DE ENSINO 

 

a. Técnico 

 

1) Requisitos fundamentais 

 

 

Além dos que vieram a ser estabelecidos em legislação peculiar, são requisitos 

básicos e comuns ao policial militar, para inscrição aos exames de seleção para as 

atividades de ensino conforme o artigo 39 da DGE, contudo, e considerando o 

cenário de emergência a que está configurado quanto a ameaça alienígena, os 

critérios serão os seguintes: 

: 

a) Estar pronto para o serviço sem restrição médica. 

 

 

2) Distribuição de vagas (público interno): Cinquenta (50) vagas para o 
Estado. 

  

LOCALIDADE VAGAS OFICIAIS PRAÇAS TOTAL 

PORTO VELHO 25 10 15 25 

INTERIOR 15 08 17 25 

TOTAL GERAL DE VAGAS 50 

 

2) Plano de Disciplinas (PLADIS) 
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NÚCLEO ÁREA TEMÁTICA 
N° 

ORD 
MATÉRIA C. HOR. 

AVALIAÇÃ
O 

Comum 
300 h/a 

Sistemas, Instituições e 
Gestão Integrada em 
Segurança Pública 

1 
Fundamentos da Gestão 
de combate a alienígenas 

20 AC 

2 
Gestão Integrada no 
combate a extraterrestres 

20 AC 

Violência, Crimes e 
Controle Social. 

3 
Criminologia alienígena 
Aplicada à Segurança 
Pública 

20 AC 

4 Biologia Alienígena 20 AC 

Modalidades de Gestão 
de Conflitos e Eventos 
Críticos 

5 
Gerenciamento Integrado 
de Crises e Desastres 

20 AC 

Valorização 
Profissional e Saúde do 
Trabalhador 

6 
Gerenciamento do 
estresse no combate 
alienígena 

20 AC 

7 Treinamento Físico Militar 20 AC 

Núcleo 
Específ
ico 

8 
Atendimento pré 
Hospitalar 

20 AC 

Comunicação, 
Informação e 
Tecnologias em 
Segurança Pública. 

09 Linguagem Extraterrestre 20 AC 

10 
Tecnologias e sistemas 
utilizados pelos 
extraterrestres 

20 AC 

Funções, Técnicas e 
Procedimentos Policiais 
Militares. 

11 
Técnicas de Combate 
Alienígena 

30 AE + AC 

12 
Métodos Defensivos a 
ataques extraterrestres 

30 AE + AC 

13 
Técnicas de 
Rastreamento de 
Alienígenas 

30 AE + AC 

14 Armamento munição e tiro 30 AE + AC 

15 
Armadilhas para combater 
Alienígenas 

30 AE + AC 

Carga Horária do CCCIA 350 h/a 

Atividades Complementares 40 
h/a 

16 Visitas e Palestras 10 - 

17 Formaturas 10 - 

18 À Disposição da direção 20 - 

Carga Horária não computada: 40 h/a 
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Legenda: 
AC – Avaliação Corrente. 
AE – Avaliação de Estudo. 
 

4) Plano de Unidades Didáticas (PUD) 

 

01) Fundamentos da Gestão de Combate Alienígena 

 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno possa: 

Ampliar conhecimento para: 

- Compreender o atual modelos de administração voltado para o 

desempenho das funções gerenciais e técnico - administrativas, com foco em 

resultados nos combates extraterrstres. 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Utilizar ferramentas e instrumentos de gestão para mediar as ações 

decorrentes do contato direto com as demandas reais da sociedade diante de 

ameaças de alto poder de destruição alienígena. 

Fortalecer atitudes para: 

- Cumprir a missão institucional, dentro dos padrões de cidadania, ética, 

legalidade, moralidade, transparência e accountability, entre outros pertinentes a 

ação profissional, dentro de um Estado Democrático de Direito mesmo em meio ao 

cenário de catástrofe do ataque extraterrestre.  

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 

Introdução aos Fundamentos da Gestão de combate Alienígena: 
- Princípios da Administração Pública no cenário de invasão alien; 
- Diferenciação entre Administração Pública e Administração Privada; 
- Fundamentos gerenciais;  
- Conceitos gerais de políticas públicas no cenário de invasão; 
- Processo de formulação e implementação de políticas públicas no 
enfrentamento a demandas destrutivas dos ataques; 
- Acompanhamento, avaliação e controle de resultados; 

02 
Planejamento do Setor Público: 
- Conceitos básicos: organização, ambientes, cenários, funções administrativas, 
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Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

racionalização, visão sistêmica, gestão estratégica e participativa, planejamento 
no setor público devido a escassez da destruição alien. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

02) Gestão Integrada e no combate a extraterrestres 

 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno  PM possa: 

Ampliar conhecimentos para: 

- Identificar os fundamentos de gestão integrada no combate a 

extraterrestres, bem como as diversas formas existentes dessa gestão no sistema 

de segurança pública; 

- Identificar o processo do “triangulo do crime“ ou “triangulo para análise do 

problema” concernente aos ataques dos invasores. 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Utilizar o método “MAJ” (morte aos aliens já) para identificar os problemas, 

propor estratégias de intervenções e estabelecer critérios para a avaliação da 

intervenção policial; 

- Elaborar o diagrama causa-efeito e plano de ação do método 4Q1POC. 

Fortalecer atitudes para: 

- Atuar de forma colaborativa e cooperativa no planejamento de ações 

integradas de resposta a investidas aliens; 

 
b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 Breve histórico da gestão de combate a extraterrestres; 

02 O combate extraterrestre como filosofia de um trabalho integrado; 

03 A comunidade como “Locus privilegiado”; 

04 A redes sociais com  foco nas ações de defesa; 

05 Os conselhos de segurança pública; 

06 Fundamentos e princípios da gestão integrada e de combate extraterrestre; 

07 
Mecanismos do Estado que favorecem a implantação da gestão de combate a 
extraterrestres no âmbito da segurança pública; 

08 Policiamento orientado para o problema de invasões em massa; 

09 Estratégias que favorecem a participação e mobilização da comunidade; 

10 Experiências da gestão de combate na área de segurança pública internacional 



11 

e nacional; 

11 Doutrina combativa extraterrestre institucional. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

03) Criminologia Alienígena aplicada à segurança pública 

 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno possa: 

Ampliar conhecimentos para: 

- Interpretar as diversas teorias de micro e macrocriminologia, bem como os 

fatores que influenciam nos ataques e violência apresentadas pelos alienígenasna 

sociiedade contemporânea; 

- Compreender o paradigma da reação social e suas decorrências.  

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Utilizar a informática no tratamento de dados de modo a obter uma 

interpretação dirigida pelas informações e estatísticas de registro de ataques 

extraterrestres e da violência; 

- Avaliar os sistemas de controle social, a implementação de políticas 

criminais e de segurança pública e a questão da violência.  

Fortalecer atitudes para: 

- Valorizar uma práxis em segurança pública voltada à proteção da 

sociedade aliada ao respeito máximo aos direitos e garantias fundamentais 

individuais.  

 

b. Unidades didáticas e carga horária  

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 Criminologia alienígena, conceito, objetos, métodos e funções. 

02 
O Princípio da Secularização – análise pré-moderna e contemporânea do 
paradigma inquisitorial de aliens. 

03 

O autor do delito frente ao paradigma etiológico:  
- Raízes da ideologia da Defesa Social e invasão aliens; 
- Microcriminologia: teorias biológicas, psicológicas e psiquiátricas do cérebro do 
aliens; 
- Teorias da aprendizagem; teoria da socialização deficiente (teorias ecológicas 
da Escola de Chicago); teoria dos lares destroçados (Broken Homes); teoria da 
associação diferencial; teoria da subcultura e neutralização; 
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Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

- Macrocriminologia: teoria da estrutura social defensiva; teoria da anomia do 
extraterrestre. 

04 Teoria do Etiquetamento ou Rotulação – presente e futuro. 

05 O paradigma da Reação Social – a grande transformação. 

6 Teorias da execução do extraterrestre 

07 

Política Criminal:  
- Estatística Criminal dos aliens; 
- Mapeamento criminológico de ataques aliens; 
- Prevenção de ataques aliens. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

04) Biologia Alienígena 

 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno  possa: 

Ampliar conhecimento para: 

- Identificar os principais aspectos da composição do organismo alienígena. 

- Compreender a forma de reprodução do aliens 

- Analisar os pontos vitais dos aliens; 

- Analisar de modo crítico porque os aliens se reproduzem apenas em 

ambientes úmidos. 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Reconhecer os pontos vitais a atingir quando no enfrentamento dos aliens 

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 Anatomia alienígena 

02 Reprodução Alienígena 

03 Quais cuidados os aliens necessitam nas primeiras horas de vida. 

04 Pontos vitais doa alienígenas 

05 Estudo do cérebro alien 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

05) Gerenciamento Integrado de Crises e Desastres 

 

a. Objetivos da disciplina  
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Criar condições para que o aluno  possa: 

Ampliar conhecimento para: 

- Entender a Constituição Federal e seus princípios como núcleo basilar da 

legislação infraconstitucional e emendas relacionadas ao contexto de ataques 

alienígenas; 

- Discutir sobre o Direito como construção sócio/cultural neste novo cenário; 

 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Analisar os princípios, normas e fenômenos jurídicos que tenham 

repercussão na Segurança Pública quanto às execuções em massa provocada 

pelos aliens.  

Fortalecer atitudes para: 

- Compatibilizar as ações de atuação policial com o respeito aos princípios 

de execução e combate de extraterrestres da Constituição Federal de 1988 e 

emendas pertinente; 

- Reconhecer que o conhecimento Jurídico é apenas uma dimensão balizar 

da sua ação e uma ferramenta no exercício de sua profissão.  

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 

Introdução ao estudo do direito no cenário de ataques extraterrestres: 
- Noções sobre princípios e classificação do direito: Direito Público, Privado e os 
vários ramos do Direito intensificados pelos ataques aliens; 
- Direito, moral e cultura dos aliens.  
- Relação de hierarquia entre a Constituição Federal e seus princípios e a 
legislação infraconstitucional e emendas. 

02 
Estado – conceito e organização: 
- Funções governamentais: Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

03 
Sistema de Justiça Criminal: 
- Funções e atores da justiça criminal: Policiais, Ministério Público, Defensoria, 
Magistratura e Sistema Prisional.  

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

06) Gerenciamento do estresse no combate alienígena 

 

a. Objetivos da disciplina 
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Criar condições para que o aluno possa: 

Ampliar conhecimento para:  

- Conceituar e discutir sobre os aspectos de liderança, poder, criatividade, 

motivação e comunicação, que necessitam serem observados nas relações 

interpessoais ainda que num cenário de combate alienígena.  

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Selecionar estratégias adequadas de ação, visando a melhoria das 

relações interpessoais e institucionais. 

Fortalecer atitudes para: 

- Reconhecer a importância da individualidade (eu – outro) nas relações 

interpessoais.  

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 A importância das relações interpessoais na sociedade contemporânea; 

02 
Compreendendo o funcionamento das pessoas (eu outros): 
- Empatia, identidade, alteridade e solidariedade; 

03 
Temas presentes no ambiente organizacional que afetam o comportamento das 
pessoas:  
- Liderança, poder, criatividade, motivação e assertividade; 

04 

Percepção e comunicação: 
- Tipos de comunicação: verbal, não verbal e factual; 
- Feedback (conceitos, princípios e orientações); 
- Processo de dar e receber feedback; 

05 
Aprendizagem e comportamento organizacional: 
- Relações interpessoais e a qualidade em serviço; 

06 

Formação e desenvolvimento de equipes: 
- Transformação de grupos e equipes; 
- Competição e cooperação; 
- Dificuldades encontradas nas equipes; 
- Características das equipes eficazes; 
- Ferramentas para se trabalhar em equipe. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

 

07) Treinamento Físico Militar  

(a) Objetivos da Disciplina 
 

Criar condições para que o aluno a sargento PM possa: 
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 Ampliar conhecimentos para: 
- Conhecer os efeitos da educação física no seu organismo; 
- Conhecer os efeitos da alimentação no seu organismo; 
- Conhecer os benefícios do repouso (descanso). 

 Desenvolver e exercitar habilidades para: 
- Praticar exercícios físicos como recurso para a garantia de boas 

condições vitais e o desempenho profissional; 
- Realizar treinamento técnicos e táticos relacionado a atividade de 

segurança pública. 

 Fortalecer atitudes para: 
- Cuidar preventivamente de sua saúde; 
- Estimular o cuidado preventivo com a saúde; 
- Desenvolver o espirito de equipe e a disciplina. 
 
 

(b) Unidades Didáticas e carga horária 
 

N.º DE 
ORDEM 

UNIDADE DIDÁTICA 

01 Avaliação física; 
02 Condicionamento físico geral; 
03 Alongamento; 
04 Exercícios de flexibilidade; 
05 Corrida contínua; 
06 Fartlek; 
07 Circuit training; 
08 Interval training; 

09 Musculação; 
10 Exercícios isométricos, isocinéticos e isotônicos; 
11 Exercícios de ação/reação; 
12 Exercícios de coordenação motora; 
13 Práticas esportivas voltadas a atividade fim. 
14 Atividade em meio líquido (Ex: natação) 
15 Anatomia (fisiologia). 

Carga Horária Total - 20 h/a  AC 

 

 

 
08) Atendimento Pré – Hospitalar 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno PM possa: 

Ampliar conhecimentos para: 

- Avaliar a vítima por meio da identificação de sinais vitais e suas possíveis 

irregularidades. 
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Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Utilizar técnicas e procedimentos que possibilitem prestar um atendimento 

preciso, rápido e seguro em casos de acidentes, partos ou males súbitos, até a 

presença de pessoa mais especializada. 

Fortalecer atitudes para: 

- Reconhecer o limite de seus recursos/meios e solicitar ajuda mais 

especializado.  

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 
Avaliação Geral da vítima: 
- Método (CHARP) Circulação, Hemorragia, Vias Aéreas, Respiração e 
Pulsação; 

02 

Suporte Básico de Vida:  
- Parada respiratória; 
- Engasgamento;  
- Obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. 

03 

Hemorragias e Choques: 
- Conceito; Sinais e sintomas;  
- Tipos de hemorragias;  
- Tipos de Choque;  
- Técnicas de contenção de hemorragias. 

04 

Traumas: 
- Traumatismo Crânio-encefálico;  
- Traumatismo Ráquimedular;  
- Traumas de tórax; 
- Técnicas de transportes;  
- Razões para a movimentação de vítimas.  

05 
Parto de Emergência:  
- Fases do Trabalho de Parto;  
- Possíveis complicações do Parto.  

06 
Prevenção Infectocontagiosas:  
- Assepsia de Viaturas e materiais;  
- Técnicas de transporte. 

 Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

 

 
09) Linguagem Extraterrestre 

a. Objetivos da disciplina 
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Criar condições para que o aluno  possa: 

Ampliar conhecimento para: 

- Compreender a linguagem como fator de comunicação entre os 

extraterrestres; 

- Compreender os princípios utilizados e meios de comunicação 

extraterrestre 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Ler e interpretar textos produzidos por aliens; 

- Redigir com clareza textos na norma dos aliens com o fim de compreender 

os planos inimigos; 

- Produzir um texto claro, coeso, coerente e harmônico; 

- Utilizar as normas de prestigio da língua na produção dos documentos 

aliens; 

- Ter domínio do vocabulário, passando por um razoável conhecimento de 

da fala alienígena 

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 

Comunicação Extraterrestre: 
- Linguagem alien; 
- Funções da linguagem alien; 
- Expressão oral; 
- Expressão escrita; 
- Leitura. 

02 

Tipos de discurso aliens: 
- Características dos discursos diretos, indiretos e indireto livre; 
- Procedimentos para transformação de discursos direto em indireto e indireto 
em direto; 
- Interpretação de gritos aliens 

03 

Estrutura do texto: 
- Interpretação de texto alien; 
- Vocabulário; 
- Frase e parágrafo. 

04 

Tipologia textual: 
- Características dos textos estraterrestres; 
- Estrutura dos textos narrativos, descritivo e dissertativo mensagens de ajuda; 
- Elementos essenciais dos textos narrativos, descritivos e dissertativo. 

05 
Qualidade do texto: clareza, coerência, concisão, coesão e harmonia 
extraterrestre; 

06 Defeitos do texto: obscuridade, ambiguidade, prolixidade, incoerência e vícios  
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Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

aliens de linguagem; 

Carga Horária total – 20 h/a (AC) 

 

 

10) Tecnologias e sistemas utilizados pelos extraterrestres 

(a) Objetivos da Disciplina 
 
Criar condições para que o aluno possa: 
 

- Ampliar conhecimento para: 
- Identificar a forma de comunicação informatizada entre os extraterrestres 
- Conceituar e tipificar os sistemas de informações utilizados na atividade 

policial em enfrentamento aos extraterrestres. 
- Desenvolver e exercitar habilidades para: 

Utilizar os sistemas de informatizados de apoio às atividades de segurança pública; 
- Produzir conhecimentos sobre ataques extraterrestres, por meio do uso 

eficiente e eficaz de informações policiais, extraídas de bases de dados dos 
sistemas operacionais, disponíveis na área de segurança pública. 

- Fortalecer atitudes para: 
- Despertar-se para a importância da integração dos dados, produzidos nas 

várias instituições que formam o sistema de defesa social (polícia, ministério público, 
Poder Judiciário, sistema carcerário, dentre outros), como forma para otimizar as 
atividades policiais.  

 
 
 
(b) Unidades didáticas e carga horária 
 

Nº UNIDADE DIDÁTICA 

01 
Breve histórico da tecnologia da informação e recurso tecnológico 
utilizados pelos aliens. 

02 

Conceitos básicos: 
- Dados, informação e conhecimento; 
- Sistema computacional: hardware, software e peopleware;  
- Tecnologia da informação e comunicação versus sistemas de 
informações;  
- Sistemas de Informações;  
- Redes de computadores, Internet e intranet. 

03 Conceito;  
04 Tipologia; 
05 Redes de computadores, internet e intranet extranet; 

06 

Conceituação e prática no(s):  
- Sistema de Integração Nacional de Informações de Justiça e Segurança 
Pública – Infoseg e outros com abrangência interestadual;  
- Sistemas informatizados de estatística e análise criminal, voltados ao 
planejamento de ações de controle e combate à criminalidade;  
- Sistemas informatizados voltados às atividades operacionais de 
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segurança pública e de defesa social, implantados em âmbito estadual;  
- Sistemas informatizados voltados ao apoio à investigação criminal.  
- Sistemas integrados de perícias. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

 

11)  Técnicas de Combate Alienígena 

(a) Objetivo da Disciplina 
- Executar deslocamento utilizando técnicas de deslocamentos e 

transposição de obstáculos para combater aliens; 
- Atuar com segurança em atendimento de ocorrências policiais de 

natureza diversa e alienígenas; 
- Transmitir segurança na atividade policial, tendo como prioridade a 

segurança própria do cidadão;  
- Empregar técnicas e habilidades em grupo 
- Potencializar a ação através de reunião de forças e habilidades 
- Comandar uma fração policial empregando as técnicas pertinentes de 

acordo com a situação tática  
 

(b) Unidades Didáticas e Cargas Horárias 

NR DE 
ORDEM 

UNIDADE DIDÁTICA 

01 

Deslocamentos: 

- Por lanços: Para onde vou? Por onde vou? Tenho cobertura? Como 
vou? Quando vou? 
- Andar: Para frente, para trás; Agachamento; Passo do Pato; Meio 
Agachamento; Lateralmente; 

- Reforço da zona Sete. 
- Correr: Em linha reta; Em zigue-zague; 
- Rastejo: 1º e 2º processos Jibóia; Tartaruga; Camaleão 
- Engatinhar; Durante o Dia; Durante a Noite 

02 

Proteger-se 
- Sem obstáculos: 
- Deitar: Posição Vela; Posição Guia; 
- Rolar: Pára-quedista; Charuto 
- Com obstáculos 

- Meio fio (canaleta); Veículo; Muro; Poste; Parede; Pedras; Tonéis 

03 

Passagens em meio a Alienígenas: 
- Janela: Aberta; Fechada. 
- Porta: Aberta; Fechada. 
- Nave aberta do extraterrestre 
- Alçapão: Aberto; Fechado. 

Transposições 
- Transposição de Muro: Galeio; Aranha. 
- Curso d’água 

04 

Aproveitamento de terreno e luminosidade: 

- Cobertas: Naturais; Artificiais. 
- Abrigos: Naturais; Artificiais. 
- Verificação para observação e tiro: Deitado e de pé - Muro; Meio 
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NR DE 
ORDEM 

UNIDADE DIDÁTICA 

fio; Postes; Troncos; Quinas de paredes; Viaturas; Monte de areia; 
Outros existentes na área de maior atuação policial. 

- Verificação de luminosidade: Contra ou a da luz; a favor do vento; 
fundo de camuflagem. 

05 

Condução de Armas e Recarregamento em segurança: 

- Curtas; Sas; Sul; Israelense. 
- Longas: Posição 4; Posição 3 e meio; Bandoleira. 
- Recarga: Revólver: Uma a uma: Speed. Pistola. 

06 Sinais de Gestos: Convencionais; Combinados. 

07 
Descrição: 

- De Pessoas; De Veículos; De Ambientes; De Objetos. 

08 

Unidade de Chefia 
- Comentários, vantagens e desvantagens; 
- Atuação em Equipe diferente de Grupo; 

Atuação 
- Progressão: andar; parada; cobertura; 
- Duplas, Trios, Fração 
- Beco estreito; Centopéia; Frente – verso Carro de mão; Frente – 

verso; 
- Passagens em pontos críticos: 

- Retração; Extração de feridos; Beco Largo; Paralelo; 
- Transposição de muro alto: Com auxílio do companheiro; Com 

meios de fortuna. 
- Passagens: Porta – Fechada e Aberta; 
- Janela: Fechada; Aberta; Tomada de ângulo. 
- Uso de lanternas: Procedimentos; Particularidades. 
- Varreduras. 

09 

Abordagens a aeronaves alienígenas: 
- Conceito e comentários 
- Princípios de abordagem: Segurança; Surpresa; Rapidez; Ação 

vigorosa; 
- Fases da abordagem: Planejamento mental; Plano de ação; 

Execução. 
- Indícios de suspeição: Poder discricionário e fundadas suspeitas. 
- Aliens a pé X PM a pé: Procedimentos e Particularidades: 

Alienadas mentais; Alcoolizadas; Drogadas; Em multidão. 
- Aliens a pé X PM em viatura: Procedimentos e Particularidades: 

Alienadas mentais; Alcoolizadas; Drogadas; Na multidão. 
- Naves X PM a pé: Suspeitos desembarcados e  

embarcados; Níveis 1, 2 e 3. 
- Vistorias: Procedimentos preliminares; Procedimentos 

minuciosos; Abertura de mala/capô. 
- Naves X PM motorizado: Suspeitos desembarcados; Suspeitos 

embarcados; Níveis 1, 2 e 3; Viatura 2, 3 e 4 portas; GU tipo A, B, e C; 
- Vistorias de Naves: Procedimentos preliminares; Procedimentos 

minuciosos; Saída dos ocupantes, Vistoria propriamente dita da nave, 
Abertura de mala; De coletivo (ônibus): Passageiros embarcados; 
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NR DE 
ORDEM 

UNIDADE DIDÁTICA 

aliens desembarcados: Filtro; Parede. 
- Em casas e edificações: Mandado judicial (horário), Flagrante 

delito. 
- Bancos: Suspeito identificado: No interior; No exterior. Alarme. 

Ocupadas; Desocupadas; Com reféns; Com débeis mentais; 
- Em matagal: Procedimentos; Particularidades; em locais ermos; 

em veículos abandonados. 

10 
Perseguição: 
- A pé: Tomada de ângulo; Olhada rápida. Motorizada. 

11 
Providências em local de crime: 
- Socorrer; Prender; Isolar; Preservar; Arrolar testemunhas; Registrar 

12 

Arma de fogo oponente 
Reação Imediata Contra Uso de Arma de Fogo (RICUAF): 
PM a pé: Utilizar as técnicas de I.T.I. 
PM motorizado: Ação frontal; Ação a retaguarda; Ação lateral direita; 
Ação lateral esquerda. 

13 
Uso de Algemas e prendedores de aliens: 
- Aspectos legais; Apresentação; Tipos; Emprego. 

Carga Horária Total - 30 h/a AE+AC 

 

 

 

12) Métodos Defensivos a ataques extraterrestres 
 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno  possa: 

Ampliar conhecimento para: 

- Compreender e aplicar os métodos existentes quanto à defensividade de 

ataques extraterrestres .  

Desenvolver habilidades para: 

- Utilizar técnicas de defesa para contenção de ataques aliens.  

Fortalecer atitudes para: 

- Reconhecer os ataques promovidos pelos aliens como potenciais de 

destruição em massa; 

- Atuar com uma conduta adequada na cena do desastre, reforçando em 

cada um dos envolvidos no Sistema de combate, o sentido do valor que o 

desempenho de sua atividade representa.  
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b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 Técnica defensiva 

02 Métodos de defesa contra alienígenas. 

03 Pontos fracos alienígenas 

04 - A relação entre os diferentes técnicas e métodos defensivos. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

  

  
13) Técnicas de Rastreamento de Alienígenas 

 

a. Objetivos da disciplina 

 

Criar condições para que o aluno  possa: 

Ampliar conhecimentos para: 

- Compreender os fundamentos legais, procedimentais e éticos relacionados 

ao uso da técnica de rastreamento alienígena. 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 

- Aplicar adequadamente, de acordo com as situações propostas, o uso 

diferenciado das técnicas de rastreamento alien 

Fortalecer atitudes para: 

- Priorizar a preservação da vida humana em detrimento aos ataquens aliens 

atuando de forma segura e de acordo com os princípios legais. 

 

b. Unidades didáticas e carga horária 

 

Nº. UNIDADE DIDÁTICA 

01 Instrumento de Rastreamentos modernos a alienígenas 

02 
Aspectos legais e éticos do uso das técnicas de rastreamento:  
- Legislação internacional, Estadual e nacional aplicáveis à técnica de 
ratreamento: 

04 
Fundamentos técnicos do uso da técnica de rastreamento alien pelos 
profissionais de Segurança Pública:  
 

05 
Elementos do uso de técnicas de rastreamento:  
- Armas e equipamentos; Táticas de defesa; Restrições; Movimento e Voz; 

06 Rastreando alienígenas 

07 Registro e relatório do rastreamento. 

Carga horária total – 30 h/a (AE +AC) 



23 

 

 

14) Armamento munição e tiro 
38) Armamento, Munição e Tiro (Presencial) 

 
(a) Objetivos da Disciplina 
- Conhecer o armamento de dotação da corporação e específicos de 

combate alienígena 
- Conhecer o princípio de funcionamento de armas afins, executando 

procedimentos em segurança com o armamento de dotação ou não da Corporação; 
- Executar a desmontagem de primeiro escalão, a limpeza e montagem 

do armamento de uso convencional da força policial; 
- Realizar a instrução preparatória para o tiro (IPT) com as armas da 

Corporação. 
- Executar o tiro contra alvos alienígenas 

 
(b) Unidades Didáticas e Cargas Horárias 

Nº DE 
ORDEM 

UNIDADE DIDÁTICA 

01 
Armamento, munição e Tiro 
  - Histórico e generalidades e Legalidade do emprego; 
  - Legislação específica 

02 

 Revolver cal .38 e Pistola .40: 
- Apresentação; Características; Munição utilizada; Funcionamento; 

Mecanismos de segurança; Manejo; desmontagem e montagem de primeiro 
escalão; Inspeção preliminar; Manutenção e guarda do armamento; 

- Fundamentos da execução do tiro: Saque; Empunhadura; Visada; 
Controle do gatilho;  

- Possíveis falhas na execução do tiro: Gatilhada; Esquiva; Antecipação. 
- Posições de tiro: De pé (Weaver, Weaver modificada, isósceles,             

(isósceles modificada); De joelhos; Deitado Alto; Deitado Baixo; De pé   
utilizando o braço como proteção; Posição da Gia; Posição deitada 
lateralmente utilizando as pernas como proteção; 

- Instrução preparatória para o tiro – (IPT): Aplicação de oficinas; 
- Incidentes de tiro, como saná-los. 

03 

   Características, funcionamento, posições de tiro e manejo das seguintes 
armas: 
- Espingarda de repetição cal 12; 
- Submetralhadora Taurus 9 mm; 
- Fuzil 7.62; 
- Carabina calibre 38; 
- Carabina .40; 
- Metralhadora .40; 
- Fuzil IMBEL calibre 5,56. 

- Instrução Preparatória para o Tiro (IPT): Aplicação de oficinas; 
  -  Incidentes de tiro, como saná-los. 

04 - Execução do tiro contra alvos alienígenas e seus pontos vitais 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 30 h/a (AE+AC) 
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15) Armadilhas para combater alienígenas 

(a) Objetivos da Disciplina 
- Ambientar os alunos ao cenário e condições adversas do local 

habitado por alienígenas; 
- Conhecer os procedimentos adequados à sobrevivência em área 

dominada pelos extraterrestres; 
- Adquirir conhecimentos de orientação, construção de abrigos, patrulha, 

nós e amarrações, dentre outras orientações de fundamental importância para 
sobrevivência em área dominada pelos extraterrestres.  
 

(b) Unidades Didáticas e Cargas Horárias 

Nº DE 
ORDEM 

UNIDADE DIDÁTICA 

01 
- Construção de Abrigos, Armadilhas e Camuflagem no combate a 
alienígens; 

02 - Primeiros socorros;  

03 - Nós e amarrações e Rapel; 

04 - Instrução de AVOT - Audição, Visão, Olfato e Tato (Noturna);  

05 - Orientação Diurna; 

06 - Orientação Noturna; 

07 - Pista de Ação e Reação; 

08 
- Noções de Sobrevivência (alimentos de origem animal e vegetal, 
pesca, caça, etc); 

09 - Patrulha Noturna; 

10 - Pista de Ação e Reação contra extraterrestres. 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA - 30h/a AE +AC 

 

 

 

16) Visitas e Palestras – 10 Horas  

 

Ao longo do curso, os alunos receberão palestra de autoridades e militares 

que estiveram em área de confronto junto aos alienígenas dos seguintes órgãos, em 

princípio: 

- Polícia Militar do Amazonas; 

- Polícia Militar de Roraima; 
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40) Formaturas – 10 Horas 

 

Serão realizadas formaturas semanais durante todo o Curso e 

extraordinárias conforme datas comemorativas da Corporação ou por ordem do 

Centro de Ensino da DE. 

 

41) A Disposição da Direção – 20 Horas.  

 

Os tempos à disposição da Direção são destinados à realização das 

Avaliações de 2ª Chamada, Avaliações Repositivas (AR), manutenção das 

instalações, treinamentos para formaturas e desfiles, representações, hinos e 

canções militares, ensaios para conclusão de curso e todas as demais atividades de 

caráter administrativo.  

 

b. Administrativo 

 

1) Origem dos candidatos 

Oficiais e praças de diversas OPM, designados para frequentar o 

curso. 

 

2) Período de atividade 

O Curso terá duração aproximada de 07 semanas. A apresentação dos 

alunos para o início do curso foi planejada para o mês de novembro de 2019, e o 

término do curso previsto para o mês de dezembro de 2019. 

 

3) OPM Executora 

O Curso de Combate a  Invasores  Alienígenas (CCIA PM 2019) será 

realizado pelo Estabelecimento Central do Sistema de Ensino, ou seja, no Centro de 

Ensino, situada na Rua Aparício de Moraes, nº 3869, Setor Industrial, Porto Velho – 

RO. 

 

4) Armamento e equipamento 
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Armamento de dotação da Corporação e que estejam em conformidade com 

previsão em QTS, e respaldado junto a Diretoria de Apoio Administrativo e Logístico 

(DAAL) no caso em especifico das munições. 

Os materiais de uso pessoal devem ser adquiridos pelos próprios alunos 

para as diversas atividades e seu emprego será definido conforme previsão em 

quadro de trabalho semanal. 

Armamento: Serão fornecidos pelo Centro de Ensino conforme a atividade 

de ensino prevista em QTS ou serviço devidamente previsto e publicado em Boletim 

Interno. 

Equipamento: A padronização dos equipamentos e materiais a serem 

adquiridos e utilizados será definida pela coordenação do curso com a aquiescência 

do Chefe de Ensino. 

 

5) Atividade Preliminares do curso 

Com vista à regulamentação e padronização de procedimentos para o bom 

funcionamento do presente curso, será marcada uma Reunião Pedagógica em local 

a ser definido, antes do início do curso, onde serão abordados assuntos de natureza 

pedagógica e operacional. Nesta reunião deverão estar presentes Chefe de Ensino, 

o Chefe da Seção Técnica e o Coordenador do Curso.  

Posteriormente, uma semana antes do início do curso, o CE promoverá para 

a Coordenação do Curso (Coordenador, comandante de pelotão, monitores e 

auxiliares) uma semana de nivelamento de conhecimento, para que não restem 

dúvidas a respeito dos procedimentos a serem adotados durante as instruções, bem 

como, a atualização profissional de algumas atividades práticas, tais como: , TFM, 

etc. 

A Coordenadoria de Pessoal, através da deliberação da Coordenadoria de 

Ensino ficará responsável por fazer a movimentação dos policiais militares que 

ficarão à disposição do CE, com antecedência para que seja possível a realização 

do nivelamento. 

 

6) Semana zero 

Não haverá semana zero, contudo o primeiro dia de curso será destinado à 

deliberações administrativas como: 

1. Apresentação da documentação dos candidatos; 
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2. Corte de cabelo e orientação sobre: unhas, maquiagem, joias e etc., para 

as policiais femininas; 

3. Retirada de medidas para confecção de uniformes e calçados;  

4. Palestra sobre higiene pessoal e saúde física; 

5. Divisão e identificação dos alunos dentro das Companhias e dos Pelotões, 

se for o caso; 

6. Treinamento para formatura e aula inaugural; 

7. Hinos e Canções (Hino Nacional e Céus de Rondônia); 

8. Formatura da Aula Inaugural; 

9. Ordem Unida, Treinamento Físico Militar; 

 

6. CONDUTA DE ENSINO 

 

a. Carga horária total 

A carga horária total da atividade será de 370 h/a, considerando a soma da 

carga horária das atividades complementares (20 h/a), conforme o parágrafo único 

do artigo 104 da Diretriz Geral de Ensino.  

 

b. Quadro de trabalho semanal (QTS) 

Os QTS deverão ser confeccionados pela Seção Técnica da Divisão de 

Ensino e devem se basear no Quadro de Distribuição de Disciplinas, de forma a 

regular todas as atividades a serem desenvolvidas no curso.  

O tempo de cada hora/aula será de 45 minutos, de segunda a sexta-feira, de 

acordo com a necessidade poderá ser utilizado os sábados e domingos, para 

atender as situações de natureza especial, reposições de aulas, e correções 

necessárias, além de outras situações extraordinárias. 

 

ATIVIDADE HORÁRIO 

1º TEMPO 07h30min às 08h15min 

2º TEMPO 08h15min às 09h00min 

INTERVALO 09h00min às 09h20min 

3º TEMPO 09h20min às 10h05min 

4º TEMPO 10h05min às 10h50min 

INTERVALO 10h50min às 11h00min 

5º TEMPO 11h00min às 11h45min 

6º TEMPO 11h45min às 12h30min 
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ATIVIDADE HORÁRIO 

INTERVALO 12h30min às 14h30min 

7º TEMPO 14h30min às 15h15min 

8º TEMPO 15h15min às 16h00min 

INTERVALO 16h00min às 16h20min 

9º TEMPO 16h20min às 17h05min 

10º TEMPO 17h05min às 17h50min 

 

Para as disciplinas Práticas ou de Execução – PPE, caso haja,  a Divisão de 

Ensino deverá considerar as frequências mínimas semanais para o Treinamento 

Físico Militar, bem como, os horários mais adequados para sua realização, 

considerando as características do clima amazônico e a necessidade de troca de 

uniformes. 

 

c. Registro de Ensino e Instrução 

Serão elaborados pela Seção Técnica da Divisão de Ensino, e deverão ser 

preenchidos pelos instrutores/professores de cada Disciplina. 

Após o seu preenchimento, deverão ser entregues à Seção Técnica de 

Ensino para fins de acompanhamento por parte da administração, da maneira como 

se deu a exploração dos conteúdos programáticos (unidades didáticas), dos seus 

objetivos, bem como da frequência dos alunos às atividades, além de comprovarem 

a prestação do serviço. 

 

d. Plano de aula 

Poderá ser elaborado pelo instrutor/professor da Disciplina, onde fará 

constar os objetivos da disciplina, as técnicas de ensino e os recursos a serem 

utilizados pelo docente em cada Unidade Didática. 

Nas Disciplinas de caráter eminentemente prático, ou nas que tenham a 

previsão de realização de Prova Prática ou de Execução (PPE), o Plano de Aula 

deverá, previamente, definir os aspectos que serão avaliados e de que maneira se 

procederá a avaliação, para que os alunos também possam tomar conhecimento. 

 

e. Manual do aluno 

Será elaborado pelo Chefe da Divisão de Formação, Aperfeiçoamento e 

Especialização (DFAE), juntamente com a Coordenação do Curso e submetido à 

aprovação do Chefe de Ensino, contendo, dentre outros assuntos, os aspectos da 
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rotina diária dos alunos, bem como, detalhará as infrações disciplinares de caráter 

escolar e suas respectivas medidas de caráter educativo. 

Esta apuração deverá ser feita através do PDES (Processo Disciplinar de 

Ensino Sumaríssimo), conforme estabelece a DGE. 

Para as transgressões disciplinares que não tenham caráter escolar o 

processo a ser instaurado deverá ser o PADS (Processo Apuratório Disciplinar 

Sumário) com o enquadramento e procedimentos previstos no RDPM.  

Além desses, os Alunos poderão ser submetidos ao PDE (Processo 

Disciplinar de Ensino), visando apurar as condições de adaptabilidade dos alunos à 

atividade de ensino e/ou à carreira Policial Militar, segundo critérios estabelecidos na 

DGE, e garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

 

f. Quadro de distribuição de hora aula 

Será elaborado pela Seção Técnica da Divisão de Ensino, e objetiva, 

estabelecer uma visão global da atividade desenvolvida, bem como, corrigir em 

tempo hábil, possíveis falhas que impliquem em prejuízo ao planejamento de ensino. 

 

g. Regime escolar 

O Regime Escolar será de semi-internato, em conformidade com os incisos 

II e III, parágrafo 1ª, do Artigo 22 da Diretriz Geral de Ensino (D-6-PM). 

A atividade de ensino será presencial de acordo com o inciso III, parágrafo 

2º, do Artigo 3º da Diretriz Geral de Ensino (D-6-PM). 

Em princípio, o Curso terá 50 horas/aulas semanais podendo ocorrer 

atividades aos finais de semana principalmente relacionadas ao Estágio 

Supervisionado e quando necessário, com vistas a evitar prejuízos ao planejamento, 

em algumas semanas contar com 60 h/a. 

A hora/aula terá a duração de 45 minutos, 10 tempos diários e 45 h/a 

semanais, salvo as excepcionalidades. 

O curso será desenvolvido em aproximadamente 07 semanas, 

compreendendo um período de um mês e 13 dias, com possibilidade de feriados, já 

contabilizados os possíveis pontos facultativos. 
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h. Atividades complementares 

Atividades Complementares serão disciplinadas de acordo com os Artigos 

101 a 105 da Diretriz Geral de Ensino (D-6-PM).  

 

i. Uniformes 

De acordo com o RU/PMRO (Regulamento de Uniformes da Polícia Militar 

do Estado de Rondônia), permitidas as ressalvas estabelecidas na reunião 

pedagógica. 

No menor espaço de tempo possível os alunos deverão estar trajando o 

uniforme estabelecido em conformidade com a sua descrição Regulamentar. 

 

7. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Alimentação, transportes, fardamento e alojamentos ocorrerão por conta dos 

alunos. 

O material didático de consulta para os alunos correrá também por conta do 

aluno, devendo a Escola referenciar a fonte de consulta para fins diversos 

(reprodução, aquisição, etc.); 

O curso deverá, sob orientação do seu respectivo Coordenador, organizar 

um “diretório” para fins de auxiliar a Escola nas atividades coletivas: Formatura, 

Solenidades, aquisição da Placa da Turma e dos Prêmios aos três primeiros 

colocados no Curso, etc. 
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8. CUSTO FINANCEIRO 

 

a. Para o Aluno 

As despesas com a reprodução de material didático e aquisição de alguns 

equipamentos de segurança, impressão dos certificados, bem como outras 

despesas escolares serão de responsabilidade do aluno, que usará a Indenização 

de Bolsa de Estudo para custeá-las, conforme prevê a Lei nº 1.063, de 10 de abril de 

2002. 

 

b. Para o Estado 

 

Indenização de Ensino e Instrução, devida aos militares do Estado de 

Rondônia, desde que legalmente designados para a função de instrutor e monitor, 

de conformidade com a Lei nº 1.063, de 10 de abril de 2002 e Resolução nº 174 de 

10 de dezembro de 2009 (DGE); 

A remuneração do aluno se dará a título de Bolsa Especial, conforme a Lei 

nº 1.063, de 10 de abril de 2002; 

Os gastos decorrentes de Instruções, aquisição de munições e alvos para 

fins de realização de tiro e outras atividades afins, serão custeados pelo Erário 

Público Estadual, na forma da lei, conforme dados apresentados nas tabelas: 

ANEXO 1 – PREVISÃO DE DESPESAS 

CÁLCULOS DOS CUSTOS – CCIA (50 ALUNOS) 

TABELA I – PAPEL  

PAPEL A-4 
AVALIAÇÕES 

AE AC 2ª CHAMADA REPOSITIVA TOTAL 

  FL POR AVALIAÇÃO 4 4 4 4 12 

  AVALIAÇÕES 33 33 20 20 54 

  ALUNOS 66 66 20 20 96 

TOTAL DE FOLHAS 8.712 8.712 1.600 1.600 17.424 

- COORDENAÇÃO 

 - DOCUMENTAÇÃO GERAL DO CURSO TOTAL  

DOCUMENTAÇÃO 

10000 UNIDADES DE FOLHAS DE PAPEL SULFITE 10.000 (UNIDADES) 

TOTAL GERAL DA PROVAS 17.424 (UNIDADES) 

TOTAL DE FOLHAS DE PAPEL SULFITE 27.424 (UNIDADES) 

QUANTIDADE DE RESMAS (500fls) 55 
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CUSTO UNITÁRIO DA RESMA (500 fls) (R$) 25,00 

  CUSTO TOTAL DO PAPEL (R$) 1.375,00 

  
  
  

TABELA 2 – TONER  
  

TONER* 

MESES JUN JUL AGO SET OUT NOV VAL. UNT (R$) QUANT. DE TONER VAL. TOTAL (R$) 

QUANT 5 5 400,00 10 
4.000,00 

CUSTO/CURSO (R$)  2.000,00 

* Considerando que a impressora à laser modelo Lexmark MX 
310DN  imprime, com um toner, em média 2.500 (duas mil e quinhentas) folhas e 
que o total de folhas previstas para serem utilizadas durante o curso é de 27.424 
(vinte e sete mil quatrocentos e vinte e quatro unidades de folha), no curso serão 
usados 5 (cinco) toners. 

3. CUSTO DE HORA AULA PRESENCIAL 

Pelotões Carga Horária do curso por pelotão Carga horária total 

01 

Instrutor Monitor Instrutor Monitor 

1100 200 1100 220 

Valor da Hora/aula Valor Total 

Instrutor Monitor Instrutor Monitor 

R$ 35,47 R$ 17,73 R$ 78.034,00 21.276,00 

Total R$ 18.310,00 

 Obs. 1: As disciplinas com previsão de utilização de monitores são: Treinamento 

Físico Militar, Tiro Policial. 

 4. CUSTO DE MUNIÇÃO 

MUNIÇÕES 

Nº de 

Alunos 
Arma/Calibre 

Valor 

Unitário 

Nº de tiros 

por aluno 

Total de tiros 

no curso 
Subtotal 

50 Pistola .40 R$ 2,50 120 7920 
R$ 

19.800,00 
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Espingarda .12 R$ 3,43 50 3300 R$11.319,00 

Carabina .40 R$ 2,50 40 2640 R$ 6.600,00 

Metralhadora 

.40 
R$ 2,50 40 2640 R$ 6.600,00 

Carabina 5,56 

mm 
R$ 8,10 40 2640 

R$ 

21.384,00 

Fuzil 7,62 mm R$ 5,19 40 2640 
R$ 

13.701,60 

TOTAL 330 16.500 
R$ 

79.404,60 

  

5. CUSTOS DOS ALVOS 

Nº de 

Alunos 

  

ALVOS PARA INSTRUÇÃO 

50 

Alvos Modelos 

Total de 

alvos 

Preço 

Unitário 
Total 

PM L 74 PM-L-4 

20 (vinte) por 

aluno 

05 (cinco) por 

aluno 

1320 330 1.650 R$ 2,20* 
R$ 

3.630,00 

* Valor estimado. 

* Conforme Lei 1063, de 10 de abril de 2002 (Dispõe sobre a remuneração dos 

integrantes das carreiras militares do Estado). *Cálculo feito com base na Bolas 

percebida pelo candidato do interior do Estado. 

 8. RESUMO DOS CUSTOS 

RESUMO DOS CUSTOS 

REFERÊNCIA PRODUTOS CUSTOS 

1 Material de expediente R$ 1.375,00 
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2 Toner R$ 4.000,00 

3 Hora Aula R$ 18.310,00 

4 Custo de Munição R$ 79.404,60 

5 Alvo para Tiro R$ 3.630,00 

TOTAL R$ 137.241,04 

   
O custo total do CCIA PM/2019, tendo como base a quantidade de 50 alunos 

e duração de 06 meses, será de R$ 137.241,04 (cento e trinta e sete mil duzentos e 

quarenta e um reais e quatro e centavos) perfazendo um custo por aluno na ordem 

de R$ R$ 2.185,47 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos). 

  
9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

As disciplinas práticas serão realizadas através de Prova Prática ou de 

Execução (PPE), previstas neste Plano de Curso, e deverão seguir fichas de 

avaliação específicas para cada disciplina, cujos critérios serão estabelecidos pela 

Diretoria de Ensino.  

As fichas de avaliação serão uniformizadas e o modelo será fornecido pelo 

Centro de Ensino devendo ser aplicada uma para cada aluno. 

Os resultados das avaliações práticas deverão ser registrados em Ata e nele 

deve constar se o aluno foi apto ou inapto e/ou sua nota na disciplina. 

Caso entenda ser necessário poderá ser realizada a filmagem nas 

avaliações de Provas Prática ou de Execução. 

Os casos omissos serão resolvidos, em última instância, pelo Comando 

Geral, nos termos do art. 151 da Diretriz Geral de Ensino (D-6-PM). 

Além das recomendações estabelecidas no Manual do Aluno, o Centro de 

Ensino e a Coordenação do Curso, poderá realizar reuniões pedagógicas com o 

corpo discente, a fim de repassar informações, orientações e padronizações de 

procedimentos, além de instruções de interesse geral. 

 

Porto Velho-RO, 20 de outubro de 2019. 
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VALDER MOREIRA MENDONÇA – TC PM 
                 Chefe de Ensino  
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ABEL APOLINÁRIO DA SILVA– CEL PM 
Coordenador de Recursos Humanos 


