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1. INTRODUÇÃO
A complexidade que emana no cenário social desafia as instituições públicas e
privadas quanto a necessidade de adaptação de suas estruturas a fim de consolidar as garantias
sociais que norteiam as ações num estado democrático de direito. Nesse sentido, controlar
ações e distúrbios civis tem sido um dos desafios às instituições de Segurança pública diante da
necessidade da garantia dos direitos constitucionais previstos na Carta Magna brasileira, tanto
no que diz respeito ao cidadão, quanto ao patrimônio do estado.
Agir na preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio são funções constitucionais delegadas que nem sempre são possíveis de serem
garantidas face as reivindicações sociais, também previstas no ordenamento jurídico nacional.
Tendo em vista a necessidade de aquisição de conhecimentos e técnicas atualizadas e
apropriadas para o bom desempenho do policiamento montado, o que corrobora com a filosofia
de ensino da Corporação Policial-Militar, com o intuito de fazer cumprir a sua função
constitucional de restabelecimento e manutenção da ordem pública, foi projetado o CURSO DE
OPERAÇÕES DE CHOQUE MONTADO, onde será realizado sua terceira edição, que será
realizado nas instalações do Esquadrão Independente de Polícia Montada – PMPI.
Para que esse processo de policiamento seja executado satisfatoriamente, faz-se
necessário que as técnicas e doutrinas sejam repassadas por pessoal devidamente habilitado,
ressaltando-se para todas as ações a observância aos preceitos relativos aos DIREITOS
HUMANOS..
Portanto, o presente Plano de Curso consolida os aspectos didático-pedagógicos,
logísticos, teórico e metodológicos que irão nortear a execução do referido Projeto.

2. JUSTIFICATIVA
O estado do Piauí possui atualmente, segundo o IBGE uma população de
aproximadamente três milhões de habitantes, nesse sentido no último ano, houve um aumento
considerável de manifestações civis (greve de motoristas, manifestação dos estudantes,
reintegrações de posse, greve dos ferroviários) os quais necessitaram de mediação a fim de
controlar as ações dos manifestantes.
Os episódios que ocorreram no último ano sinalizam para as transformações sociais
que estão ocorrendo no âmbito da sociedade piau
O número de ordens de serviço emanadas do CPE, para fins de intervenção
preventiva do policiamento Montado nos eventos esportivo (jogos, campeonatos, ) tem sido uma
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constante no quadro a seguir tem-se um demonstrativo do número de ordens, recebidas e
executadas:
As situações apontam para a necessidade institucional da PMPI, enquanto
instituição constitucionalmente responsável pela manutenção da ordem pública possuir um
quadro de policiais com competências e habilidades suficientes para atuarem em situações e
eventos de crise marcados por distúrbios civis.

3. OBJETIVOS
3.1.

GERAL

 Capacitar o efetivo das instituições de segurança pública para o exercício das
ações de controle de distúrbios civis para manutenção da ordem pública e
preservação da vida, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

3.2.

ESPECIFICOS

 Construir competências cognitivas, operativas e atitudinais, para o
desenvolvimento das ações específicas no controle Montado de distúrbios civis;
 Desenvolver conhecimentos teóricos quanto a legislação nacional e
internacional para o uso de agente não letais;
 Aplicar técnicas de ações de Choque Montado em distúrbios e eventos dentro
do que preceitua a legislação e as normas técnicas;
 Conhecer as especificações técnicas, uso e manuseio dos agentes de menor
potencial ofensivo;
 Utilizar o material bélico de controle de distúrbio civil, conforme orientações
técnicas;
 Aplicar as táticas e técnicas montada de controle de distúrbios civis
4. POLICIAIS MILITARES RESPONSAVEIS PELA EXECUÇÃO DO CURSO
Supervisão: Ten Cel Erotides De Sousa Filho
Coordenação: Maj Francisco Jamson Lima
Secretario Geral : Cap Welington de Sousa marques
Instrutores e Monitores: Vide item 7.
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4.3 Público Alvo:
30 (trinta) Policiais Militares, entre Oficiais (1º e 2º Tenentes, Capitães) e
Praças, sendo 05(cinco) para Oficiais e 20(vinte) para Praças pertencentes ao efetivo
de Unidades e Subunidades da PMPI e 05(cinco) para Oficiais ou Praçasde
unidades coirmãs .
5.1 Local de Funcionamento: ESQUADRÃO INDEPENDENTE DE POLICIA MONTADA EIPMON

Período: 29/07/2019 a 13/09/2019
Horário: Turno Manhã (07:00 h às 12:15 h)/ Turno Tarde (14:00 h às 18:15 h)
/ Turno noite (19:00 h às 22:15 h)

Carga Horária: 450 horas/aula

O curso realizar-se-á em horário integral dada as necessidades específicas de
cada disciplina devendo o aluno no período de realização do mesmo ficar inteiramente à
disposição da Coordenação para fins de instrução.
O Curso será desenvolvido de segunda a sábado, de 07:00 às 22:30h, perfazendo um total
de 11h/a diárias. A previsão de início é do dia 29 de Julho com Aula Inaugural a ser ministrada no
Auditório do Comando Geral (QCG). O curso tem uma carga horária total de 430h/a, conforme Projeto
encaminhado, que serão desenvolvidas em torno de 06 (cinco) a 07 (seis) semanas. O Quadro de
Trabalho Semanal será construído semanalmente pela Coordenação do Curso, em consonância com a
equipe de instrutores e a seqüência lógica das disciplinas do curso, e considerando a disponibilidade
dos instrutores de outras Coirmãs que integram o quadro de instrutores do III Curso de Operações de
Choque Montado.
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5.2 Estrutura Curricular
ORD

DISCIPLINA

HORAS
COMPETÊNCIAS

01

Direitos Humanos (DH)

10

02

Legislação Aplicada em Controle de Distúrbios
Civis (LA)
Formação do Operador de Choque Montado
(FOCM)
Gerenciamento de crise

10

05

Controle Montado de Distúrbios Civis (CMDC) /
Ordem Unida á Cavalo

40

06

Tecnologia de Menor Potencial Ofensivo

20

07

30

08

Sobrevivência e Resgate em Região Hóstil
(SRRH)
Técnica de Policiamento Montada (TPMont)

09

Tiro Policial Defensivo – (TPD)

20

10

Educação Física Militar (EFM)

20

11

Uso Diferenciado da Força

10

12

Noções Básicas de Procedimentos Préhospitalar e emergênciais em Vetrinária (PHV)

10

13

Técnicas de CDC a Pé

20

03
04

14
15

16
17
18
19

40
10

40

Noções Básicas De Policiamento Ambiental
(NBPA).
Noções Básicas de Operações Especiais
(NBOE).
Defesa Pessoal (DP)

10

Noções de Explosivos

10

Atendimento Pré Hospitalar e emergênciais

10

Patrulhamento de alto risco

20
20

20

19

Patrulhamento Rural

10

20

Combate a Incêndio

10

19

Técnicas/ Táticas de CDC com apoio de
cães

10

20

Intervenções Rápidas à Estabelecimento.
Prisional

10

COGNITIVAS

OPERATIVAS

7

10

22

Técnicas de negociação e mediação de
conflitos em Movimentos Sociais
Habilitação Arma de Condutividade Elétrica

23

Operações Aéreas

10

23

A disposição da coordenação do curso
(ESTAGIO SUPERVISIONADO )

20

21

TOTAL

10

450

5.2 ALIMENTAÇÃO( **)
Considerando que o Curso ocorrerá em tempo integral e que a equipe técnica, os
Monitores: geral e adjuntos, Coordenação ficaram também em regime de tempo integral
acompanhando os discentes , solicita-se, através do almoxarifado da PMPI, 30 (trinta ) etapas
de alimentação diária (Café da manhã e almoço ), conforme previsão na Lei nº 5.378, de 10 de
fevereiro de 2004, em seu art. 32 inciso II.

6. Custos
6.1 ALIMENTAÇÃO( **)
Considerando que o Curso ocorrerá em tempo integral e que a equipe
técnica, os Monitores: geral e adjuntos, Coordenação ficaram também em regime
de tempo integral acompanhando os discentes , solicita-se, através do
almoxarifado da PMPI, 35 (trinta e cinco ) etapas de alimentação diária (Café da
manhã e almoço ), conforme previsão na Lei nº 5.378, de 10 de fevereiro de 2004,
em seu art. 32 inciso II.
6.2 CUSTO COM INSTRUÇÃO.
Nº

MATERIAL

QUANTIDADE

01

Munição CBC .40SW ETPP
180GR

900

02

Munição 556 (10 por aluno)

300

Munições Elastômero
calibre 12 Condor Precision
AM-403/P

50

8

Cartucho para TASER
(Laranja/10,6m)

10

6.3 CUSTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.
04

Data-show

01

A cargo da DEIP

16

Tonner para impressão

01

A cargo da DAL da PMPI

17

Caixa de Água Mineral

06

A cargo da DAL da PMPI

18

Garafão de Água Mineral

20

A cargo da DAL da PMPI

19

Copo Descartável

200

A cargo da DAL da PMPI

6.5 OUTROS SERVIÇOES DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Nº
ORD

01

02
03

ESPECIFICAÇÃO DO
SERVIÇO

Passagem
aérea
Brasilia/
Teresina/
Brasilia
Passagem aérea porto
alegre/Teresina/Porto
alegre
Passagem
aérea
Recife/ Teresina/ Recife

NATUREZA

QUANTIDADE

Ida e volta

01

Ida e volta

01

Ida e volta

01

6.4 QUADRO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS
Nº

CUSTOS

01

Instrutores e Monitores

02

Alimentação Dos Alunos

03

Material bélico

04

Serviçoes De Terceiros

VALOR TOTAL
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7 METODOLOGIA DO CURSO
Considerando a necessidade de desenvolver competências operativas, cognitivas e
atitudinais para o desempenho de ações profissionais no controle de distúrbios civis o processo
ensino e aprendizagem do curso está em consonância com o que preceitua a Matriz Curricular
Nacional para formação dos profissionais de Segurança Pública priorizando Técnicas de ensino
que propiciem a:
Resolução de Problemas – o professor elabora situações-problema, simulando a
realidade. (Matriz Curricular Nacional, p. 31, 2009).

A opção por esta técnica se dá em razão do que nos esclarece o próprio documento
de orientação da SENASP para a formação dos profissionais de Segurança Pública quando
esclarece que:
A resolução de problemas é indicada para a formação profissional, pois propicia a
transferência de aprendizagem, ao fazer com que o estudante enfrente novas
situações, dotando-o de capacidade para resolver problemas que ultrapassam os
limites de uma única disciplina e possibilitando-o detectar, analisar e solucionar
problemas sob novos enfoques. A resolução de problemas, por se constituir uma
forma diferenciada de estruturar o conhecimento, favorece a integração de
conteúdos, possibilitando a compreensão da realidade social e o posicionamento
como cidadão e garantindo a visão global e integradora do conhecimento. (Matriz
Curricular nacional, p. 36, 2009).

Outra técnica que norteará o processo formativo durante o I Curso de Operações de
Choque Montado será a “Simulação ou role Playing”, já que esta consiste num técnica na qual
privilegia-se no processo de ensino e aprendizagem a simulação, a fim de subsidiar o processo
ensino e aprendizagem, sua importância no processo de formação policial também é justificada
na MCN (2009, p. 36):
a simulação é uma técnica em que se constrói um cenário para os estudantes
vivenciarem papeis a partir de uma experiência, com o objetivo de conseguir uma
aproximação consistente entre a teoria e a prática, aperfeiçoar as habilidades e
atitudes e construir referências que ajudem a tomar decisões e a agir em situações
similares.

Além das técnicas acima apresentadas o curso tomará por base também a
exposição oral dialogada, outras técnicas como: grupo de vivência ou verbalização (GV/GO),
Aula prática ou demonstração, estudos de caso a partir de situações divulgadas na impressa
falada e escrita, registradas em revistas, jornais, vídeos e/ou outros meios de divulgação que
possam facilitar o processo ensino aprendizagem dos discentes com vistas a consecução dos
objetivos do curso e a formação dos discentes para o desenvolvimento habilidades e
competências para o exercício das atividades de operações de Choque Montado e ou/ outras
competências necessárias e coadjuvantes para a capacitação na referida área.
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Em face o acima exposto e considerando a realidade com que se depararão na
execução das atividades profissionais no controle de distúrbios civis os policiais serão
submetidos a situações de treinamento, prática e/ou simulação que se aproximem ao máximo do
cenário real com o qual se depararão quando no desenvolvimento dessa modalidade de
policiamento: resistência a fadiga, resistência a emissão de gases, resistência ao esforço físico
por longos períodos e com os equipamentos de proteção próprios da modalidade de
policiamento (escudo balístico e escudo antitumulto, capacete antitumulto e capacete balístico,
colete balístico perneira, bornal, caixa choque, cacetete) e outros equipamentos necessários às
intervenções em ações de choque.
8

SELEÇÃO DO CORPO DISCENTE DO CURSO
Os alunos serão selecionados em duas etapas distintas e eliminatórias:

8.1 DA INSCRIÇÃO, EXAME MÉDICO, PADRÃO DE APTIDÃO FÍSICA
INICIAL (PAFI) E SELEÇÃO:
8.1.2 Inscrição
Requisitos básicos:
A.
B.
C.
D.

Higidez física;
Ser considerado apto em inspeção de saúde ;
Ser considerado apto no exame de habilidade equestre;
Ter autorização de seu comandante imediato para frequentar o
curso, comprovado por requerimento padrão ;;
E. Preencher ficha de inscrição e termo de responsabilidade;
F. Assinar termo de responsabilidade;
G. Ter realizado com aproveitamento a cadeira de policiamento
montado ou ser aprovado em exame de habilidade eqüestre;

9. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado por etapas, ficando cada etapa
condicionada a realização com aproveitamento da etapa anterior, conforme segue.

9.1 Das inscrições (1ª Etapa):.

11

9.1.1 Do período: 02 /04/19 até às 16h00 do dia 03/05/19
9.1.2 Do processo seletivo: os policiais militares que frequentarão o curso de
Operações de Choque serão indicados pelos seus respectivos Comandantes
de OPM;
9.1.3 As inscrições serão realizadas na sede do Esquadrão de Policia montada da
PMPI, na Av. Alameda Parnaíba, nº 814, bairro Pirajá, em Teresina/PI, nos
períodos manhã e tarde;
9.1.4 O prazo para o recebimento dos requerimentos de inscrições será encerrado,
impreterivelmente às 16:00 horas do dia 03 de ABRIL de 2019;
9.1.5 A homologação das inscrições será disponibilizada até o dia 03 de ABRIL de
2019 no site da Polícia Militar do Estado de Piauí (www.pm.pi.gov.br) e no
quartel do EIPMONT, bem como publicado em Boletim do Comando Geral da
PMPI;
9.1.6 A confirmação da inscrição do candidato ficará condicionada ao preenchimento
de todos os requisitos após análise de todos os documentos exigidos;
9.1.7 As inscrições que não preencherem aos requisitos do edital serão indeferidas
no âmbito da Unidade;
9.1.8 Os candidatos terão o prazo de 48 horas, a partir da divulgação da confirmação
das inscrições para solicitar o motivo do indeferimento da inscrição. A contar do
dia imediato à divulgação do motivo do indeferimento, o candidato terá o prazo
48 horas para interpor o recurso ao presidente da Comissão, a qual terá o
prazo de 48 horas para deferir ou não este recurso administrativo;
9.1.9 O modelo de requerimento de inscrição será de conformidade com o Anexo A
deste Edital;
9.1.10 Os candidatos pertencentes a outras instituições de Segurança Pública deste e
de outros Estados deverão solicitar vaga mediante ofício ao Comandante Geral
da PMPI obedecendo ao período de inscrição.

9.3 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
9.3.1 Para Oficiais da PMPI:
a. Estar, no máximo, no posto de Capitão;
b. Estar no efetivo exercício de função Policial Militar, na área operacional;
c. Não estar respondendo a Conselho de Justificação;
d. Não se encontrar em licença para tratamento de interesse particular;
e. Não estar em cumprimento de pena por sentença condenatória com pena privativa
de liberdade ou em gozo de “sursis”;
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f. Entregar cópias autenticadas de certidão negativa expedida pela Corregedoria Geral
da PMPI, certidão negativa de justiça comum e militar e certidão negativa da justiça
federal;

9.3.2 Para Praças da PMPI:
a. Estar no mínimo no comportamento bom, devendo apresentar certidão do comando
da respectiva Unidade comprovando tal condição;
b. Estar no efetivo exercício de função Policial Militar, na área operacional;
c. Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
d. Não se encontrar em licença para tratamento de interesse particular;
e. Não estar em cumprimento de pena por sentença condenatória com pena privativa
de liberdade ou em gozo de “sursis”;
g. Entregar cópias autenticadas das alterações, certidão negativa expedida pela
Corregedoria Geral da PMPI, certidão negativa de justiça comum e militar e certidão
negativa da justiça federal;

9.3.3 Para agentes de segurança pública das Coirmãs:
a. Os candidatos das Polícias Militares de outros Estados da Federação, bem como
das demais instituições a fins, deverão encaminhar a solicitação de vaga mediante
ofício ao Exmo Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí, para fins de
avaliação e confirmação.
b. A análise e confirmação das Inscrições ficarão a cargo da DEIP e EIPMONT.
c. Os requisitos serão os mesmos constantes nos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste edital,
devendo os candidatos comparecer ao EIPMONT, munidos de toda a documentação
exigida nos itens supramencionados, devendo ainda apresentar ata de teste de
aptidão física realizada por comissão designada pela respectiva instituição de origem
do candidato, além de ata com parecer médico de inspeção de saúde e laudo
psicológico, atestando condições para frequentar o curso de que trata este edital.
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d. A homologação dos resultados da avaliação e respectiva matrícula de estrangeiros
ocorrerão até o dia 10/05/2019.

9.1.11 Da avaliação médica (2ª Etapa):
A avaliação médica constará da apresentação de exames médicos à Junta
Médica de Saúde (JMS) da PMPI, conforme segue:
a.

Hemograma (com até 30 (trinta) dias de antecedência do Exame de Saúde);

b.

Glicemia;

c.

Creatinina;

d.

TGO/TGP;

e.

Sumário de urina – EAS;

f.

RX Tórax PA e Perfil;

g.

Eco cardiograma;

h.

Teste Ergométrico (para qualquer idade – validade de seis meses);

i.

PSA total e livre (homens acima de 40 anos);

j.

Exame BHCG (para mulheres).
Observação: As referidas despesas com a realização dos exames acima

ficarão por conta dos alunos inscritos.
9.2 Do teste de aptidão física (3ª Etapa):

9.2.1 Todos os candidatos deverão realizar o exame físico, que terá caráter
eliminatório e classificatório, sendo composto das seguintes etapas:
a. Abdominal em 60 (sessenta) segundos;
b. Flexão na Barra Fixa;
c. Corrida de 12 (doze) minutos;
d. Flexão de braço no solo;
e. Natação 50 (cinquenta) metros;

9.2.2

Somente poderá realizar o TAF o candidato julgado “APTO” em inspeção de
saúde, conforme ata de inspeção de saúde;

9.2.3

O candidato que não alcançar o índice mínimo previsto para os exercícios,
conforme ANEXO C deste edital, será desclassificado e estará eliminado da
seleção;
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9.2.3.1

O candidato terá direito a uma tentativa para realização de cada exercício.

Não sendo alcançado o índice mínimo para cada teste, poderá o candidato, repeti-lo
uma única vez, imediata e obrigatoriamente após a realização do exercício por todos
os outros candidatos, onde não alcançando os índices mínimos será automaticamente
desclassificado e impedido de continuar o processo seletivo;
9.2.3.2

Os Testes de Abdominal, flexão na barra fixa, flexão de braços, corrida

12min, natação 50 m e flutuabilidade, terão caráter eliminatório e classificatório,
obedecendo a tabela de pontuação constante do ANEXO C;
9.2.3.3

O somatório das pontuações obtidas nos exercícios de A a F desta etapa

dará a classificação de cada candidato,
9.2.3.4

A pontuação obtida em cada exercício será mensurada de acordo com a

tabela constante do ANEXO C deste edital;
9.2.3.5

O resultado do TAF Será publicado em boletim do Comando Geral da PMPI,

bem como no site institucional e estará, ainda, disponível no quartel do EIPMONT;
9.2.3.6

Os candidatos oriundos das outras instituições deverão apresentar-se nos

períodos estabelecidos no calendário de atividades, munidos de ata de realização de
TAF conforme item 9.4.3.1, devendo a respectiva inspeção cumprir com os mesmos
requisitos deste edital;
9.2.3.7

Havendo um número de candidatos oriundos de outras instituições de

Segurança Pública, maior que o número de vagas ofertadas, terão prioridade os
candidatos inscritos em ordem cronológica;

9.3 MATRÍCULA

Após aprovação na seleção o aluno deverá ser apresentado no Esquadrão de
Policiamento Montado (EIPMON) pelo seu comandante imediato, os candidatos melhores
classificados, observando-se a ordem decrescente de pontos alcançados no teste de
aptidão física, respeitada a quantidade de vagas previstas neste edital onde será

matriculado mediante ata de matrícula no III Curso de operações de Choque Montado no período
de 15/07/2019(2ª Feira) à 19/07/19 (6ª Feira).
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AVALIAÇÃO DO CORPO DISCENTE E DOCENTE DO CURSO
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11.1 Avaliação Discente
No projeto inicial do I Curso foram propostas e aprovadas 16 (dezesseis) disciplinas
as quais o aluno deverá frequentar integralmente e será submetido avaliação do processo ensino
e aprendizagem mediante aplicação de instrumento de avaliação, a ser elaborado pelo instrutor
(a) de cada disciplina do curso, o qual poderá ser realizado considerando os seguintes
instrumentos de avaliação da aprendizagem:
 Prova escrita (composta por questões objetivas);
 Prova escrita (composta por questões objetivas e dissertativas);
 Prova prática (com critérios de avaliação da aprendizagem).
Para os instrumentos de avaliação da aprendizagem, prova prática, o instrutor
deverá apresentar previamente ficha de avaliação contendo os itens a serem observados na
avaliação prática, bem como os critérios que serão utilizados para avaliar o processo ensino e
aprendizagem dos alunos.
O aluno deverá obter nota igual ou superior a 7,00 para ser aprovado durante a
realização do curso. Caso o aluno não atinja a nota mínima exigida para aprovação será
submetido a uma segunda avaliação, porém o mesmo automaticamente passará a última
classificação da turma, obedecendo-se o critério dentre os alunos que ficarem nessa mesma
situação pelo critério do número de disciplinas que o aluno fez 2ª chamada e se não houver
nenhum nessa situação o critério a ser utilizado será o de maior nota entre os mesmos nas
respectivas disciplinas em que os mesmos fizeram 2ª avaliação
A classificação da turma será estabelecida a partir da média aritmética resultante
da soma de todas as notas obtidas pelo aluno.

11.2 Avaliações Docentes
A equipe de instrutores do III Curso de operações de Choque Montado será
avaliada mediante instrumento (questionário com questões objetivas e dissertativas) a fim de
indicar aspectos positivos, fragilidades e/ou necessidades da prática docente ou mesmo
relacionadas a disciplina (aspectos teórico, práticos e/ou metodológicos).
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11.3. Casos de desligamento discente do curso
Será desligado do curso o aluno que:
11.3.1. Solicitar mediante preenchimento de requerimento seu desligamento do
curso;
11.3.2 Ficar reprovado em 04 disciplinas, após realização da 2ª chamada ou após a
2ª chamada não obter nota necessária para aprovação na disciplina;
11.3.3 Apresentar comportamento indisciplinar, agressivo ou similar, com alunos,
instrutores, monitores e/ou coordenadores;
11.3.4 Colocar em risco a vida dele próprio, de qualquer instrutor, monitor,
coordenador e ou transeunte.
11.3.5 Apresentar comprometimento de ordem física e/ou psicológica que o
impossibilite de continuar, conforme avaliação médica que comprove tal impossibilidade.
11.3.6 For colocado em observação negativa, por mais de 3 três vezes, por
instrutores diferentes em decorrência de procedimentos inadequados durante as instruções e/ou
ações relacionadas ao curso.
11

LOCAL DAS INSTRUÇÕES
As instruções teóricas e práticas do III Curso de Choque, em razão da natureza do

Curso e de suas especificidades irão ocorrer em locais que apresentem as melhores condições
geográficas, didáticas e pedagógicas à cada disciplina do curso, nesse sentido a princípio as
instruções ocorreram nos seguintes locais:
 EIPMONT;
 Parque de exposição Dirceu Arcoverde;
Caso um dos locais acima especificados não ofereça as condições necessárias
para o bom desenvolvimento da instrução ou outro local apresente características mais
apropriadas para o cenário da instrução o Coordenador, Instrutor da Disciplina poderá solicitar
outro local apresentando nova sugestão onde possam ocorrer as atividades didáticopedagógicas.

12

ALIMENTAÇÃO
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Considerando que o Curso ocorrerá em tempo integral e que a equipe técnica, os
Monitores: geral e adjuntos, Coordenação ficaram também em regime de tempo integral
acompanhando os discentes, solicita-se através do almoxarifado da PMPI, a alimentação diária
(Café a manhã, almoço e janta), conforme previsão na Lei nº 5.378, de 10 de fevereiro de 2004,
em seu art. 32 inciso I.
A previsão diária das Etapas para almoço serão de 30 (trinta ) as quais serão
servidas ao Corpo Discente.
(*) Caso de impossibilidade de fornecimento por parte da PMPI , a
coordenação do curso providenciará a liberação do tempo

necessário para os

instruendos providenciarem a sua própria alimentação.
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CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO DO CURSO
DATA

HORÁRIO

LOCAL

EVENTO

08:00/13:00

EIPMOnt

10/05/19 (6ª Feira)

08:00/13:00

DEIP

21/05/19(3ª Feira) a 07/06/19
(5ª Feira)

09:00/13:00

21/06/19(3ª Feira)

Até às13:00

02/07/19(3ª Feira) à 03/07/19
(4ª Feira)

07:00/13:00

CEP

3ª ETAPA-Realização do TAF

Até às13:00

DEIP

Divulgação do Resultado do TAF

02 /04/19 até às 16h00 do
dia 03/05/19

08/07/19 (2ª Feira)
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JMS/HPM

DEIP

15/07/2019(2ª Feira) à
19/07/19 (6ª Feira)

08:00/13:00

EIPmont

29/07/2019 (2ª Feira)

08:00

QCG

PRECRIÇÕES DIVERSAS

1ª ETAPA- Período de Inscrições.

Homologação das Inscrições
2ª ETAPA- Inspeção de Saúde

Divulgação do Resultado dos Exames de
Saúde e Convocação para o TAF

4ª ETAPA- Realização/Homologação das
Matriculas
Aula Inaugural
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14.1

Cada discente deverá portar seu próprio material, conforme lista de enxoval do
aluno constante no anexo Anexo “C”, bem como o material didático pedagógico de
cada disciplina;

14.2

Os alunos serão identificados por numeração, distribuída conforme a antiguidade
dos mesmos;

14.3

Durante o período de realização do curso os alunos receberão tratamento igual
independente do posto ou graduação;

14.4

Será determinado diariamente um xerife o qual terá a atribuição de coordenar,
organizar, orientar e apresentar a turma para as instruções;

14.5

Cada concludente receberá certificado expedido pela Coordenação do curso com a
devida aprovação e assinatura da Diretoria de ensino, instrução e pesquisa e pelo
Comandante da PMPI;

14.6

Cada membro da equipe técnica, de instrutores, monitores receberá certificado
constando sua função, carga horária e/ou disciplina ministrada no decorrer do curso;

14.7

Os recursos didático-pedagógicos elencados nesse Plano de Curso deverão ser
providenciados pela Diretoria de Apoio Logístico da PMPI a fim de subsidiar as
ações pedagógicas docentes durante o curso;

14.8

Para o deslocamento dos alunos da sede do Batalhão EIPMONT para o Parque de
Exposição Agropecuária Dirceu Mendes Arcoverde, assim como para os demais
locais de instrução, solicita-se a disponibilização de um ônibus à ser solicitador
quando necessário à DAL;

14.9

Desligado do Curso a pedido ou por qualquer uma das situações constantes no item
11.3, o aluno terá uma prazo de 48h para ser apresentado a sua unidade de origem
para os alunos da capital e 72h para alunos oriundos do interior do estado;

14.10 Após o término do Curso, os policiais concludentes do I Curso de Operações de
Choque Montado COCM-2013, terão um prazo de 04 dias para serem apresentados
em suas unidades/subunidades de origem;
15

PREVISÃO DE QUADRO DE TRABALHO SEMANAL DO CURSO
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O curso realizar-se-á em horário integral dada as necessidades específicas de cada
disciplina devendo o aluno no período de realização do mesmo ficar inteiramente à disposição
da Coordenação para fins de instrução.
O Curso será desenvolvido de segunda a sábado, de 07:00 às 22:30h, perfazendo um total
de 11h/a diárias. A previsão de início é do dia 29 DE JULHO DE 2019 . O curso tem uma carga horária
total de 430h/a, conforme, que serão desenvolvidas em torno de 05 (cinco) a 06 (seis) semanas. O
Quadro de Trabalho Semanal será construído semanalmente pela Coordenação do Curso, em
consonância com a equipe de instrutores e a sequência lógica das disciplinas do curso, e considerando
a disponibilidade dos instrutores que integram o quadro de instrutores do II Curso de Operações de
Choque.

QUADRO DE TRABALHO SEMANAL DO CURSO
DIA DA SEMANA

HORÁRIO
07:00: às 08:00h
08: às 08:15:00h
08:15 às 09:15h
09:15 às 09:30h
09:30 às 10:30h
10:30 às 10:45h
10:45 às 11:45h
11:45 às 13:45h
14:00 às 15:00h
15:00 às 15:15h

15:15 às 16:15h
16:15 às 16:30h
16:30 às 17:30h
17:30 às 17:45h
17:45 às 18:45h
19:00 às 20:00h
20:00 às 21:00h
21:00 às 22:00h
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SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

1ª Aula

1ª Aula

1ª Aula

2ª Aula

2ª Aula

2ª Aula

3ª Aula

3ª Aula

3ª Aula

4ª Aula

4ª Aula

4ª Aula

5ª Aula

5ª Aula

5ª Aula

6ª Aula

6ª Aula

6ª Aula

7ª Aula

7ª Aula

8ª Aula
9ª Aula
10ª Aula
11ª Aula

8ª Aula
9ª Aula
10ª Aula
11ª Aula

QUINTAFEIRA

1ª Aula
INTERVALO
2ª Aula
INTERVALO
3ª Aula
INTERVALO
4ª Aula
ALMOÇO
5ª Aula
INTERVALO

6ª Aula
INTERVALO
7ª Aula
7ª Aula
INTERVALO
8ª Aula
8ª Aula
9ª Aula
9ª Aula
10ª Aula
10ª Aula
11ª Aula
11ª Aula

SEXTAFEIRA

SÁBADO

1ª Aula

1ª Aula

2ª Aula

2ª Aula

3ª Aula

3ª Aula

4ª Aula

4ª Aula

5ª Aula

5ª Aula

6ª Aula

6ª Aula

7ª Aula

7ª Aula

8ª Aula
9ª Aula
10ª Aula
11ª Aula

8ª Aula
9ª Aula
10ª Aula
11ª Aula

RELAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIO AO CURSO
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13.1 Recursos tecnológicos
 Data show
 Notebook
 Quadro de acrílico;
 Pincel para quadro de acrílico
 Equipamento de som
 CD´s para arquivos
13.2 Material de secretária















Envelope tamanho pequeno;
Envelope tamanho médio
Caneta;
Corretivo;
Pasta para arquivo da documentação
Cartucho para impressora Lexmark
Resma de papel tamanho A4;
Régua de 30 cm;
Fita gomada;
Grampeador para papel;
Grampos;
Grampeador para fixação de alvos;
Grampos;
Clips;

13.3 Material a ser impresso
Fotocópia das fichas de inscrição;
Fotocópia das Fichas de Requerimento de desligamento;
Fotocópia das Apostilas dos instrutores;
Fotocópia do enxoval do aluno
Fotocópia das provas de cada instrutor para os alunos;
Fotocópia da ficha de avaliação dos instrutores a fim de serem aplicadas pela
Coordenação junto ao corpo discente
 Impressão dos Convites para solenidade de abertura
 Impressão dos Convites para solenidade de encerramento







13.4 Outros
Gasolina;
Água mineral;
Copos descartáveis;
Lenço de papel (para uso pelos instrutores, monitores e equipe técnica);
Frutas (a fim de ser utilizada na instrução/ simulação prática de controle de
distúrbios civis);
 Pneus Velhos (idem);






21

 Madeira (a fim de ser utilizada na confecção de casa de simulação/treinamento
em ações de Choque Montado e Pista do Método Giraldi)
 Lona (idem);
 Extintor de incêndio (para conter possíveis incidentes com munições
químicas/equipamentos ou substâncias inflamáveis);
 Material de primeiros socorros (gase, mertiolate, soro fisiológico, algodão, álcool,
ataduras)

17

UNIDADES DIRETORIAS E/OU SUBUNIDADES DA PMPI ENVOLVIDAS NA
EXECUÇÃO DO CURSO

DEIP, HPM, CPE, DAF, Almoxarifado Geral, CBM e outras que possam contribuir
na execução das atividades do curso.
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CONFECÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E ATA DE ENCERRAMENTO DO CURSO

Ao final do curso, será lavrada Ata de Encerramento do Curso constando das
alterações, lista dos aprovados, notas obtidas e classificação da turma, bem como Relatório das
atividades desenvolvidas, as ações executadas e os resultados obtidos a partir da execução do
projeto.
Quartel do Comando Geral em Teresina ____ de _________ de 2019

Erotildes Messias De Sousa Filho – Ten Cel QOPM
Cmt do CPE

APROVO
Teresina, PI

EM ____/____/____

APROVO
Teresina, PI

EM ____/____/___

__________________________________

_____________________________________

Antônio da silva Ramos – CEL PM

Lindomar Castilho Melo – CEL PM

Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa – DEIP/PMPI

Comandante Geral da PMPI
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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE ´POLICIAMENTO ESPECIALIZADO – CPE
ESQUADRÃO INDEPENDENTE DE POLICIA MONTADA - EIPMON

FICHA DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
EU, ___________________________________________________________________, (Nome
Completo), ____________ (Posto ou Graduação), RGPM ____________________, lotado no
(a)_________________________, solicito minha matrícula no III CURSO DE OPERAÇÕES DE
CHOQUE MONTADO – 2019, ciente de que o curso possui uma carga horária total de 450 h/a e
que exigirá dedicação exclusiva durante a sua realização, bem como de que o mesmo terá como
metodologia de ensino com instruções teóricas e práticas.

Teresina, PI, ______, de Novembro de 2019.
______________________________________________________
NOME DO ALUNO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
TELEFONES DE CONTATO:
EMAIL:
POSSUI ALERGIA?
PROBLEMAS DE SAÚDE:___________, QUAL?__________________________________
TOMA MEDICAÇÃO? _______ QUAL?____________________ DE FORMA CONTÍNUA____
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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE ´POLICIAMENTO ESPECIALIZADO – CPE
ESQUADRÃO INDEPENDENTE DE POLICIA MONTADA - EIPMON

FICHA DE DISPENSA DE MATRÍCULA
EU, ___________________________________________________________________, (Nome
Completo), ____________ (Posto ou Graduação), RGPM ____________________, lotado no
(a)_________________________, solicito a não efetivação de minha matrícula no III CURSO
DE

OPERAÇÕES

DE

CHOQUE

MONTADO

–

2019,

por

não

possui

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

.
Teresina, PI, ______, de _______________ 2019.
______________________________________________________
NOME DO ALUNO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
TELEFONES DE CONTATO:
EMAIL:
POSSUI ALERGIA?
PROBLEMAS DE SAÚDE:___________, QUAL?__________________________________
TOMA MEDICAÇÃO? _______ QUAL?____________________ DE FORMA CONTÍNUA____
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No ato da matrícula, além do preenchimento da ficha de Requerimento de matrícula
o aluno deverá apresentar os seguintes documentos:
 Ofício de apresentação do Comandante do policial e ou candidato
autorizando sua participação no curso;
 Foto 3X4 de cada candidato;
 Comprovante de endereço atualizado;
 Telefones de contato de pessoa da família para eventuais necessidades

ENXOVAL DO ALUNO
 Uniforme de instrução completo verde (Gandolão)
 02 (duas) camisetas em malha preta com manga se detalhe;
 01 (um) calção para corrida preto sem detalhe;
 01(um) Par Tênis
 Coturnos/Botas de montaria pretos;
 Cinto NA (contendo: coldre, porta carregadores, porta cantil, porta algemas);
 Kit de Higiene pessoal;
 Kit de primeiros socorros;
 Kit de costura;
 01 facão grande;
 05 m de cabo solteiro preto 10 mm;
 01 Mochila preta;
 01 Lanterna preta.
.
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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE ´POLICIAMENTO ESPECIALIZADO – CPE
ESQUADRÃO INDEPENDENTE DE POLICIA MONTADA - EIPMON
FICHA DE REQUERIMENTO DE DESLIGAMENTO
EU, ___________________________________________________________________, (Nome
Completo), ____________ (Posto ou Graduação), RGPM ____________________, lotado no
(a)_________________________ às ____:____h do dia ______/______/_____, venho por meio
deste solicitar da Coordenação do III CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE MONTADO –
2019, meu desligamento do referido Curso.

Esquadrão de Independente de Policia Montada
Teresina, PI, ______, de ____________ 2019.

______________________________________________________
NOME DO ALUNO
RGPM:______________________

26

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE ´POLICIAMENTO ESPECIALIZADO – CPE
ESQUADRÃO INDEPENDENTE DE POLICIA MONTADA - EIPMON

“FICHA DE AVALIAÇÃO DE DOCENTES”

DISCIPLINA:__________________________________________________________
INSTRUTOR:__________________________________________________________

A avaliação tem por objetivo ser um referencial para nortear o trabalho
docente e contribuir para o processo de aperfeiçoamento do planejamento dos cursos
subsequentes e do trabalho docente demarcando as experiências didático-pedagógicas
que foram relevantes e pontuando aspectos que possam ser avaliados, replanejados
para ações formativas futuras. Assim contamos com seu apoio e contribuição nesse
processo avaliativo.
A Coordenação

1.

Utilizando os conceitos abaixo relacionados avalie em cada critério o
instrutor da Disciplina:

Nº

CONCEITO

1

Não atendeu as expectativas

2

Precisa melhorar

3

Satisfatório

4

Atendeu a expectativa

5

Acima a expectativa
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Nº

ITEM AVALIATIVO

1

2

3

4

Não atendeu a

Precisa melhorar

Satisfatório

Atendeu a expecta

Domínio da disciplina que leciona

02

Clareza na explicação do conteúdo

03

Demonstra preocupação com a
aprendizagem do aluno

04

Habilidade de captar e manter o
interesse da turma

05

Apresenta conhecimentos didáticos
quanto a utilização de meios auxiliares

06

Comportamento ético/profissional

07

Equilíbrio Emocional

08

Responsabilidade com a freqüência e
pontualidade

09

Apresentação Pessoal

10

Faz a relação entre teoria e prática
quanto ao conteúdo da disciplina
ministrada

11

A avaliação da aprendizagem foi
condizente com o conteúdo da disciplina

12

Utiliza, faz referências e disponibiliza
materiais bibliográficos sobre o conteúdo
da disciplina

13

Incentiva o aluno a procurar outras fontes
de pesquisa

Acima da
Expectativa

expectativa
tiva

01

5
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2. Neste espaço apresente observações, críticas e sugestões que possam
contribuir no planejamento e execução de Cursos e/ou disciplinas posteriores.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE ´POLICIAMENTO ESPECIALIZADO – CPE
ESQUADRÃO INDEPENDENTE DE POLICIA MONTADA - EIPMONT

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURSO

“FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURSO”

DISCIPLINA:__________________________________________________________
INSTRUTOR:__________________________________________________________

A avaliação tem por objetivo ser um referencial para nortear o trabalho
docente e contribuir para o processo de aperfeiçoamento do planejamento dos cursos
subseqüentes e do trabalho docente demarcando as experiências didático-pedagógicas
que foram relevantes e pontuando aspectos que possam ser avaliados, replanejados
para ações formativas futuras. Assim contamos com seu apoio e contribuição nesse
processo avaliativo.
A Coordenação

3. Utilizando os conceitos abaixo relacionados avalie em cada critério o instrutor da
Disciplina:
Nº

CONCEITO

1

Não atendeu as expectativas

2

Precisa melhorar

30

Nº

3

Satisfatório

4

Atendeu a expectativa

5

Acima da expectativa

ITEM AVALIATIVO

1

2

3

4

Não atendeu a

Precisa melhorar

Satisfatório

Atendeu a expecta

expectativa

01
A s M a t é ri a s d o C u rs o a t e n d e r a m a s
expectativas dos alunos
02

O C u rs o p r o p i c i o u a i n t e g ra ç ã o e n t re
os alunos

03

O C u rs o t r a n s m i t i u o s c o n h e c i m e n t o s
n e c e s s á ri o s p a ra o d e s e n v o l v i m e n t o
d a s a ç õ e s d e c o n t ro l e d e d i s t ú r b i o s
civis

04

O C u rs o p ro p i c i o u c o n h e c e r a s
e x p e ri ê n c i a s d a s i n s t i t u i ç õ e s p o l i c i a i s
e c o n t ri b u i u p a ra o c a p a c i t a ç ã o e m
CDC

05

Os assuntos foram desenvolvidos de
f o rm a o b j e t i v a

06

A s q u e s t õ e s s o b re a r e l a ç ã o p o l í c i a - e
a ç õ e s d e d i s t ú rb i o s c i v i s f o r a m
e s c l a r e c e d o r a s d u r a n t e o t ra n s c o r r e r
d o c u rs o

07

A s M a t é ri a s e m s e u c o n j u n t o f o ra m
bem escolhidas

08

A s i n s t a l a ç õ e s f o ra m a d e q u a d a s p a ra
o
desenvolvimento
do
C u rs o
(a l o j a m e n t o , re f e i t ó ri o , s a l a d e a u l a ,
s a n i t á ri o s )

09

O C u rs o p r o p i c i o u a d i s c u s s ã o e a
reflexão do tema entre os alunos.

10

Os
instrutores
a t e n d e ra m
e x p e c t a t i v a s t e ó ri c a s e p r á t i c a s
C u rs o

as
do

5
Acima da
Expectativa

tiva

31
10

As
condições
de
s u p o rt e
a d m i n i s t ra t i v o
atenderam
as
e x p e c t a t i v a s ( a l i m e n t a ç ã o , d i á ri a s e
transporte).

4.
Neste espaço apresente observações, críticas e sugestões que possam contribuir no
planejamento e execução de Cursos e/ou disciplinas posteriores.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Para apreciação e providências cabíveis pela Diretoria de Instrução, Ensino e Pesquisa (DEIP)
_______________________________________________________________________________________

