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Para conhecimento e devida execução, torno público o seguinte:
1ª P A R T E

(Serviços Diários)
Sem alteração

2ª P A R T E
(Ensino e Instrução)

II   - PLANO DO CURSO DE CONDUTORES DE CÃES FAREJADORES DE 
EXPLOSIVOS – 2013 (NÍVEL MISTO) - CCCFE/2013

PLANO DE CURSO Nº 008/2013
1. FINALIDADE DO PLANO
Normatizar e regulamentar no âmbito da Polícia Militar as ações pertinentes à 

realização do Curso de Condutores de Cães Farejadores de Explosivos (Nível Misto) - 
CCCFE/2013,  como  curso  de  extensão  nos  termos  do  art.  9º  da  NPCE/2008, 
disciplinando a execução, organização e coordenação das atividades pedagógicas e de 
docência,  o  estabelecimento  de  diretrizes  administrativas,  bem  como  o  conteúdo 
programático  a  ser  desenvolvido  para  a  formação  e  capacitação  de  profissionais  de 
Segurança Pública e militares das Forças Armadas para o adestramento de semoventes 
caninos, em especial para farejar explosivos, voltados para a atividade policial.

2. REFERÊNCIAS
a) Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional (LDB);
b) Lei nº. 4.630, de 16 de dezembro de 1976, Lei Ordinária Estadual que dispõe 

sobre o Estatuto da Polícia Militar;
c) Decreto nº. 12.514 de 15 de fevereiro de 1995, que cria no âmbito da PMRN, a 

Diretoria de Ensino;
d)  Decreto  Nº  8.330,  de  02  de  fevereiro  de  1982,  que  dispõe  sobre  a 

movimentação de Oficiais e Praças da PMRN;
e) Portaria nº. 003/95 – GCG, de 22 de outubro de 1995, que aprova o Regimento 

Interno da Diretoria de Ensino;
f) Portaria nº. 108/DE datada de 16 de julho de 2010, publicada no BG Nº. 144 de 

04 de Agosto de 2010, que dispõe sobre as  Normas para Instrutoria  e Monitoria  nos 
Eventos  de  Ensino  a  âmbito  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte 
(NIMEns/PMRN);

g) BG n.º 228, de 07 de dezembro de 2006, que publica o Regulamento do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte 
(RCFAPM);

h) Diretrizes preconizadas pelo Comando Geral da PMRN;
i) Normas para o Planejamento e Conduta de Ensino – NPCE/2008;
j)  Matriz  Curricular  Nacional  para  Formação  dos  Profissionais  de  Segurança 

Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP/MJ, 2009.
3. OBJETIVOS DO CURSO.

 3.1 Geral:
Capacitar  e  habilitar  Operadores  de  Segurança  Pública  no  trabalho,  manejo  e 

condução de Cães Farejadores de Artefatos Explosivos.
 3.2 Específicos:
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a)  transmitir  os  conhecimentos  básicos  em  condução  de  cães  farejadores  de 
explosivos;

b)  propiciar  ao  discente  a  qualificação  técnico-profissional,  social  e  humana 
necessária na atividade policial relacionada ao emprego de cães farejadores;

c) capacitar tecnicamente o discente para o emprego do semovente canino a partir 
das  circunstâncias  extraordinárias  de  ocorrências  com  substâncias  e/ou  artefatos 
explosivos;

d)  habilitar  operadores  de  segurança  pública  para  o  exercício  da  atividade  de 
instrução  (multiplicador)  na  área  de  cães  farejadores  de  explosivos,  ressalvadas  as 
disposições legais para designação de instrutores no âmbito da Polícia Militar do RN;

f) especializar o efetivo da CPCães, a fim de possibilitar o apoio a outras OPMs e 
Instituições no combate ao crime;

g) inserir a CPCães nas ações preventivas e repressivas de combate ao tráfico de 
artefatos e substâncias explosivas;

h) projetar a CPCães como Subunidade da Polícia Militar responsável pela difusão 
da doutrina de emprego do cão farejador de artefatos explosivos; e

i) suprir a necessidade existente na CPCães no tocante a ter operadores e cães 
capacitados  e  habilitados  a  realizar  o  trabalho  de  detecção  de  artefatos  explosivos 
suprindo,  consequentemente,  a  demanda  ora  existente  para  o  referido  emprego 
possibilitando a projeção da Companhia no cenário da segurança pública do Estado do 
Rio Grande do Norte;

4. METODOLOGIA.
Articulação entre a teoria e a prática, conciliando as necessidades da qualificação 

técnico-profissional com a realidade contextual,  de modo participativo,  assegurando o 
processo de elaboração do conhecimento de forma individual e coletiva.

Os  conteúdos  deverão  ser  trabalhados  mediante  as  diferentes  estratégias  de 
ensino/aprendizagem  previstas  na  NPCE/2008  e  outros  procedimentos  didáticos  e 
pedagógicos específicos de cada matéria, julgados pertinentes.

Serão utilizados os métodos e as técnicas de ensino preconizadas pela metodologia 
do ensino,  específicos  da preparação profissional na segurança pública,  devendo cada 
instrutor  e  monitor  dirigir  o  processo de ensino-aprendizagem de  forma a  atender  os 
objetivos do curso, corroborando com os princípios adotados pela SENASP/MJ.

5. PROCESSO SELETIVO.
 5.1  O  Processo  Seletivo  é  a  cargo  da  Diretoria  de  Pessoal,  conforme  os 
procedimentos cabíveis e observada a data de início do curso.

5.2Sugerem-se os seguintes pré-requisitos e demais considerações para seleção:
 a)Apresentar  cópia  autenticada  de  certificado  de  conclusão  de  Curso  de 
Cinotecnia.
 b) Ter sido aprovado em teste  de aptidão ao trabalho com cães  realizado pela 
Coordenação do Curso;

 c) Não haver entrado de dispensa médica nos últimos 4 (quatro) meses.
 d) Estar no Bom Comportamento; e
 e) Estar servindo em unidade operacional;

Obs.: Os candidatos não integrantes da PMRN devem obedecer a requisitos similares, 
confirmados pela apresentação de seu respectivo Comando e/ou Direção.

5.3 Documentação exigida:
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 a) Parte ou ofício da OPM/Instituição solicitando a inscrição do(s) candidato(s), 
contendo  nome  completo,  posto/graduação/função,  matrícula,  identidade,  CPF, 
unidade/instituição, com respectiva ficha de cadastro individual, em anexo.
 b) O Comandante da CPCães devera encaminhar no primeiro dia, após o término 
das  inscrições,  através  de Parte,  à  Diretoria  de Pessoal  da PMRN,  apenas a relação 
nominal   dos  PMs  e  demais  inscritos,  para  providências  pertinentes  ao  processo 
seletivo.
 5.4 Inscrições:
 Período de Inscrição: 08 a 19 de Julho de 2013.
 Local: Batalhão de Policia de Choque.
 Hora: 07h00min as 12h00min.
 6. EXECUÇÃO DO CURSO.
 a) O CCCFE/2013 será composto de aulas teóricas e práticas.
 b) A execução do curso é de responsabilidade administrativa da Companhia de 
Policiamento com Cães (CPCães), OPM encarregada de promover o ensino em caráter 
transitório,  pelo tempo em que perdure o evento,  tendo em vista  a  movimentação de 
Oficiais e Praças em serviço ativo, os quais serão designados para frequentar o referido 
curso,  considerando  o  aprimoramento  constante  da  eficiência  da  Corporação  e  a 
prioridade  na  formação  e  aperfeiçoamento  dos  Quadros,  de  acordo  com o art.  1º  do 
Decreto nº 8.330, de 02 de fevereiro de 1982.
 c)  Compete  à  CPCães  o  cumprimento  e  a  fiel  execução  da  malha  curricular, 
prevista neste instrumento normativo, bem como o estabelecimento de sua rotina, quadro 
de trabalho semanal, regime escolar, atividades extraclasse e o seu local de realização, no 
todo ou em parte.
6.1 Condições de funcionamento do CCCFE/2013:
 a) Local de Funcionamento
 - Batalhão de Polícia de Choque – BPChoque.
 - Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).
 b) Duração
 - Aproximadamente 04 (quatro) semanas
 c) Cronograma de execução das disciplinas:
 - A cargo da CPCães.
 d) Público Alvo
 -  Oficiais  até  o  posto de Capitão,  Sargentos,  Cabos ou Soldados da  PMRN e 
Exército Brasileiro.
 - Policiais Federais;
 - Policiais Civis do RN;
 - Agentes Penitenciários do RN; e 
 - Policiais Militares de Coirmãs.
 e) Distribuição de vagas:

QUADRO DE VAGAS POR INSTITUIÇÃO

Instituição Vagas

Polícia Militar RN 03
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CPCães PMRN 05

Polícias Militares Coirmãs 08

Polícia Civil 01

Agentes Penitenciários do RN 01

Polícia Federal 01

Exército Brasileiro 01

TOTAL 20
 f) Período:

 Início: 07/10/2013
 Término: 31/10/2013

7. DESENVOLVIMENTO DO CURSO
 7.1  O curso  será  desenvolvido  com base  na  previsão  de  Quadro  de  Trabalho 
Semanal (QTS), produzido pela Coordenação do Curso, regendo-se ainda pela conduta 
preconizada nas normas pertinentes e conforme a Estrutura Curricular e Carga Horária do 
Curso - Anexo I.
 7.2 As aulas serão realizadas na Sede da Companhia de Policiamento com Cães e 
na Sala de Instruções do BOPE.
 7.3Cada disciplina deverá ser ministrada de forma contínua até o cumprimento 
total de sua carga horária.
 7.4O corpo docente será constituído por Policiais Militares da PMRN, voluntários, 
e professores convidados,  sem ônus para a Corporação, condição esta exigida para a 
execução do curso por motivos de ordem administrativa.
 7.5Os instrutores pertencentes à PMRN deverão ficar à disposição do curso até o 
término da carga horária de sua disciplina.

7.6 Semoventes caninos:
 - Será facultado no curso, a utilização de cães não pertencentes à Corporação, que 
serão cedidos voluntariamente, mediante Contrato de Adestramento, pelos seus donos a 
fim de participarem do curso, ficando à disposição da CPCães, sendo ao término do curso 
devolvidos  aos  seus  particulares,  devidamente  adestrados,  desde  que  para  isso  sejam 
obedecidos os requisitos sanitários e de temperamento para entrada de cães no Canil da 
Polícia Militar.

8. CONDUTA
8.1 Regime Escolar: O regime escolar será de semi-internato.
8.2 Carga Horária diária: 08 h/a

 8.3 Carga horária semanal: 40 (quarenta) h/a;8.4 Carga Horária Total: 150 (cento e 
cinquenta) horas/aula;
         8.5 Tempo de aula e intervalo: O tempo de aula será de 50 (cinquenta) minutos, 
com intervalo de 10 (dez) minutos a cada duas aulas ministradas;
 8.6 Aulas em feriados e finais de semana: fica a critério da Coordenação do Curso, 
podendo ocorrer normalmente, para reposição de aula ou aulas de cunho extraordinário;
 8.7 A Orientação Pedagógica estará a cargo da coordenação do CCCFE/2013, de 
acordo com a NPCE em vigor.
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 8.8 Frequência Escolar:
 - É obrigatória a frequência dos alunos às aulas e trabalhos escolares, tolerando-se 
até 25% de faltas correspondente a carga horária da disciplina, conforme a alínea “f” do 
art. 26 da NPCE/2008.
 - Para efeito de controle de faltas, serão utilizados os critérios estabelecidos no 
RCFAPM e RAPM.
 8.9 Currículo do Curso:
 -  O  currículo  do  Curso  compõe-se  do  presente  Plano  de  Curso  e  sua  Malha 
Curricular (Anexo “I”).

9. AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
 -  Ocorrerá  de  acordo  com as  normas  vigentes  na  Corporação,  em especial,  o 
Regulamento do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar (RCFAPM), 
que em caráter transitório, pelo tempo que perdure o evento, servirá de base norteadora 
dos assuntos relacionados ao ensino, para a OPM encarregada de promover o curso, além 
das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE), atentando-se para que 
sejam aplicados os fundamentos da “Medida” e da “Verificação” no referido processo.

9.1 Tipos de Instrumentos de Avaliação
a) Prova escrita
b) Prova prática ou de execução
9.2 Atividade extraclasse e ensino complementar

 - Serão desenvolvidos de acordo com a programação elaborada pela coordenação 
do curso.

9.3 Avaliação das Matérias do Curso
 9.3.1 O sistema de avaliação será aplicado conforme o RCFAPM e o previsto 
neste Plano de Curso, sendo o instrutor responsável pela elaboração e aplicação de suas 
avaliações, submetendo-a antes à consideração da coordenação do curso.
 9.3.2  O instrutor  optará  pela  aplicação  de  somente  01  (um)  dos  instrumentos 
avaliativos, previstos no item 9.1 deste Plano de Curso, tendo em vista que haverá apenas 
uma verificação para cada matéria.
 9.3.3  A  prova  escrita deverá  conter  questões  objetivas  e  questões  subjetivas 
distribuídas equitativamente.
 9.3.4  Para  prova  prática,  a  coordenação  do  curso  informará  com  a  devida 
antecedência, o local e os materiais a serem utilizados para a realização da verificação, 
bem como a equipe de pessoal a ser envolvida (discentes, monitores, instrutores, etc.).
 9.3.5 Não existirá verificação de recuperação (2ª época).
 9.3.6 Em caso do aluno perder qualquer avaliação durante o curso, devidamente 
justificado  e,  caso  autorizado  pela  coordenação,  haverá  uma  segunda  chamada, 
conforme o QTS do curso.
 9.3.7 Nos casos de avaliações teóricas, o aluno poderá solicitar à coordenação, 
através de requerimento, a revisão da prova, apenas 01 (uma) vez.
 9.3.8 Para mensuração da média final de cada aluno do curso, o grau (nota) será 
obtido mediante o somatório das notas de cada matéria e verificada a média aritmética.

9.4 Média de Aprovação
- A média para aprovação em cada disciplina será igual ou superior a 6,0 (seis), conforme 
inciso II, do art. 41 do RCFAPM, publicado no BG nº. 228 de 07 de dezembro de 2006.

9.5 Da Classificação
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 9.5.1 A classificação dos concluintes do CCCFE/2013 se dará após a análise da 
coordenação do curso, de acordo com o grau final obtido de cada aluno, sendo mais bem 
classificado conforme a sequencia de valores, do maior para o menor grau.
 9.5.2 Caso haja empate, será considerado melhor classificado aquele que tiver a 
melhor nota na disciplina de Técnica e Prática Cinófila.
 9.5.3 Persistindo o empate, será considerado melhor classificado aquele que tiver 
a melhor nota nas disciplinas de Psicologia Animal e Emprego do cão policial militar, 
respectivamente.

9.6 Avaliação do curso
 9.6.1 Ao final,  o Curso será avaliado levando-se em consideração os pontos a 
seguir descritos a partir das opiniões dos professores e dos alunos: aplicação no serviço 
policial; conteúdos; metodologia; meios auxiliares de ensino; avaliação do processo de 
ensino/aprendizagem;  material  didático/pedagógico;  local  de  funcionamento  do  curso; 
escolha  dos  participantes;  qualidade  dos  professores;  desempenho  dos  organizadores; 
relação entre as metas do curso x os objetivos alcançados; e apoio logístico.
 9.6.2 A coordenação se encarregará de fazer constar no relatório final o resultado 
das avaliações do curso e do desempenho de cada professor/instrutor e remeter à Diretoria 
de Ensino para análise, visando melhorias em cursos vindouros.

10. MATRÍCULA, CANCELAMENTO E DESLIGAMENTO.
10.1 Matrícula: 
- O Comandante da unidade de ensino, ou OPM especialmente classificada para 

este fim, deve proceder a matrícula de alunos no Curso, mediante Portaria de Matrícula, 
dos candidatos inscritos e aprovados no processo seletivo realizado pela DP.

10.2  Cancelamento  de  Matrícula:  Serão  canceladas  as  matrículas  dos 
candidatos que, antes da data de início do curso:

 a)  solicitarem  ao  Coordenador  do  Curso  através  de  requerimento  padrão,  o 
cancelamento da matrícula, deferido pelo Comandante da OPM;
 b) incidirem nos casos previstos no RCFAPM e/ou NPCE em vigor;
 c) vierem a ser indiciados em inquérito civil ou policial Militar;
 d) ser incluído nos demais casos que a legislação pertinente alcançar.

10.2 Desligamento do Curso
 10.3.1 Será desligado do curso o aluno que:
 a) for pego incorrendo em ato de maus tratos contra o semovente canino;
 b) tiver deferido seu requerimento solicitando desligamento do curso;
 c) tiver deferido seu requerimento solicitando cancelamento de matrícula;
 d)  faltar  mais  de 25% (vinte  e  cinco por  cento)  da carga  horária  de qualquer 
disciplina ou do curso;
 e) contrariar normas previstas neste Plano de Curso;
 f) for afastado do cargo em decorrência do que prevê o Estatuto da PMRN;
 g) incorrer em falta de natureza grave;
 h) for reprovado no curso;
 i) utilizar meios ilícitos para realização de qualquer trabalho ou tarefa escolar;
 j)  apresentar,  durante  o  curso,  perfil  psicológico  com  características  de 
personalidade, nível mental ou outros distúrbios que infira diretamente na adaptação, a 
ponto de prejudicar a aptidão e o desempenho esperado na função, conforme perfil a ser 
detectado pelo setor competente da PMRN;
 k) entrar em acompanhamento psicológico e por decisão do Conselho de Ensino;
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 l) for considerado incapaz para prosseguir no curso, devidamente comprovado em 
inspeção de saúde pela Junta Médica da Corporação;
 m) ter sido julgado inapto pela Coordenação do Curso, com a devida justificativa;
 n) ingressar nos comportamentos: insuficiente ou mau;
 o) obter média inferior a 6,0 (seis) em qualquer matéria;
 p) não acompanhar as instruções com rendimento satisfatório, intelectual, psíquico 
ou físico;
 q) não atingir índice técnico suficiente nas disciplinas teóricas e práticas.
 10.3.2 Nos casos de desligamento do aluno do curso, compete ao Comandante da 
OPM o seguinte:

a)  Efetivar  o  desligamento  do  aluno,  mediante  Portaria,  conforme  os  casos 
previstos na legislação vigente, nos regulamentos e neste Plano de Curso.

b)  Informar,  incontinente,  ao  Diretor  de  Ensino  sempre  que  ocorrer  casos  de 
desligamento, para as devidas providências.

c)  Apresentar  o(s)  aluno(s)  desligado(s)  do  curso  à  sua  unidade/instituição  de 
origem.

d)  Fazer  constar  na  Ata  de  Conclusão  a  relação  dos  respectivos  alunos  e  os 
motivos pelos quais foram desligados do curso.

10.3.3 O aluno que permanecer ausente do curso por prazo superior ou igual a 03 
(três) dias, contínuos ou não, sem motivo justificável ou sem participar suas razões ao 
Coordenador do Curso, será considerado desistente, devendo ser feita a comunicação do 
fato ao Diretor de Ensino para as providências cabíveis.
 10.3.4 Todos os atos referentes à matrícula, cancelamento e desligamento, deverão 
ser publicados em BI e remetidos à Diretoria de Ensino para publicação em BG.

11. ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO:
11.1 A DE se encarregará da fiscalização do ensino.
11.2 O Curso será administrado conforme dados abaixo:
a) Coordenador do CCCFE/2013: 1º Ten PM Élvio Anderson Maia Lima
b) Secretário: 2º Sgt PM João Batista do Nascimento Melo
11.3 Corpo Docente
O corpo docente (instrutores e monitores) será constituído por Policiais Militares 

da  Corporação,  designados  pelo  Diretor  de  Ensino,  e  devidamente  selecionados  pela 
coordenação do CCCFE e Comandante do CPCães.

11.4 Direitos e Deveres do Corpo Docente
 11.4.1  O  corpo  docente  tem os  direitos  estabelecidos  em leis  e  regulamentos 
vigentes  na  Corporação,  em  especial  o  RCFAPM  e  as  Normas  para  Instrutória  e 
Monitoria nos Eventos de Ensino realizados no âmbito da Polícia Militar do Estado do 
Rio Grande do Norte (NIMEns/PMRN).
 11.4.2  Além  daqueles  previstos  em  leis  e  regulamentos,  são  deveres  dos 
instrutores:
 a) anexar ao seu currículo cópias de certificados, diplomas ou certidão emitida por 
estabelecimentos de ensino militares  ou devidamente reconhecidos  pelo Ministério  da 
Educação e Cultura – MEC, ou Secretaria de Estado da Educação e Cultura de quaisquer 
Unidades da Federação, que sirvam de comprovação de experiência na área de docência 
correlata à respectiva disciplina/matéria;
 b) apresentar, relatório abordando o desempenho dos alunos nas disciplinas, em 
atividades escolares e trabalhos de ensino;
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c)  corrigir  e  julgar  as  provas  e  trabalhos  (instrumentos  de  avaliação  da 
aprendizagem), apresentando os resultados nos prazos estipulados;

d) apresentar à Coordenação do Curso, com a devida antecedência, proposta de 
planos de aula;

e)  fazer  cumprir  as  disposições  regulamentares  referentes  à  frequência,  às 
disciplinas em atividades escolares e aos trabalhos de ensino;

f)  observar  os  horários  estabelecidos,  bem como orientar,  dirigir  e  fiscalizar  a 
aprendizagem da matéria;

g) comunicar à Coordenação do Curso qualquer ocorrência em sala de aula que 
afete a disciplina e a ordem das atividades escolares;

h) observar o regime escolar, cumprindo as diretrizes e instruções estabelecidas;
i) providenciar a elaboração de material didático;
j) sugerir medidas que objetivem a eficiência do ensino sob sua responsabilidade.
11.5 Corpo Discente:
11.5.1 Corpo discente é o conjunto de alunos matriculados no Curso.
11.5.2 São direitos e deveres do Corpo Discente,  além dos previstos em leis e 

regulamentos:
a)  solicitar  aos  professores  e  instrutores  os  esclarecimentos  necessários  à  boa 

compreensão dos assuntos que lhe forem ministrados;
b) solicitar, quando necessário, revisão de avaliação a que tenha se submetido em 

quaisquer disciplinas no prazo de 05 (cinco) dias;
c) apresentar pedido, por escrito, de desligamento do curso;
d) comportar-se com absoluta lealdade e disciplina em todos os momentos de sua 

atividade escolar;
e) cultivar as boas práticas sociais e esquivar-se de situações comprometedoras;
f) dedicar-se e interessar-se pelos trabalhos escolares;
g)  observar  rigorosa  probidade  na  execução  de  quaisquer  trabalhos  escolares, 

sendo-lhes vedados recursos ilícitos;
h) ser pontual e assíduo;
i) observar as normas que regulam as atividades do curso, quais sejam, o presente 

plano de curso, o RCFAPM e a NPCE/2008.
11.5.3  O  Corpo  Discente  ficará  sujeito  às  normas  disciplinares  previstas  no 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM) e RCFAPM.
 11.5.3 Composição do Corpo Discente: será composto dos candidatos aprovados 
no processo seletivo.

12. APOIO ADMINISTRATIVO:
a) Órgãos Envolvidos:
Diretoria de Ensino
Diretoria de Apoio Logístico

 Seções do Estado Maior da Corporação
 Batalhão de Polícia de Choque.
 Batalhão de Operações Policiais Especiais.
 b) Instalações Disponíveis e Logística:
 Serviço Médico: Hospital da PM (devidamente comunicado à Diretoria de Saúde 
sobre a realização do curso e da necessidade de apoio do Serviço de Saúde, por parte da 
Coordenação local do Curso).
 Local de Aulas Teóricas: BOPE; BPCHOQUE e QCG.
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 Alojamento:  Não  haverá  alojamento  para  alunos  pernoitarem  e/ou  residirem 
durante  o  período  do  curso,  sendo  a  acomodação  e/ou  hospedagem  de  inteira 
responsabilidade do Aluno;

Alimentação: DAL (devidamente comunicado à Diretoria de Apoio Logístico com 
a devida antecedência, por parte da Coordenação local do Curso).

13. RESCRIÇÕES DIVERSAS:
a) Formaturas:
- Normais: Diariamente, feita pelo Coordenador do Curso;
- Eventuais: Por necessidade do serviço.

 
 b) Cerimônias:

-  Ocorrerão  mediante  comunicação  por  meio  de  Ordem  ou  Nota  de  Serviço 
emitida pelo Comando da OPM, homologado pela Diretoria de Ensino.

c) Uniformes e Apresentação Individual:
- Os alunos deverão zelar pela apresentação individual impecável.
- O uniforme será o 3º D, 3º F ou 4º D ou outro uniforme específico para o curso.
- A fiscalização do uniforme e a apresentação individual serão de responsabilidade 

da Coordenação do Curso.

 d) Regime Disciplinar:
 As faltas e ocorrências disciplinares de pequena gravidade serão apuradas pela 
Coordenação do Curso e as de maior gravidade serão encaminhadas via expediente à 
Diretoria de Ensino para que sejam tomadas as providências administrativas.

26.  As faltas e ocorrências de natureza média e grave serão apuradas somente pela 
Diretoria de Ensino.

 e) Férias:
 Não estão previstas férias durante a realização do curso para o corpo docente, 
corpo discente, coordenador e monitor do curso.
 f) Serviços Externos:
 Com relação à  escala  de serviço,  o  discente  ficará  a  disposição  da  DE e não 
concorrerá a escalas de serviço de sua unidade de origem durante o período do Curso.
 Qualquer atividade que se apresente fora do previsto para que o aluno realize, 
exceto as aulas regulamentares, deverá ser informado previamente a fim de ser regulada 
pela Diretoria de Ensino da Corporação.

 g) Conclusão do Curso:
- Ao término do evento, a Coordenação confeccionará a Ata de Conclusão, nos 

termos legais, assinada pelo Comandante da OPM, pelo Coordenador e o Secretário do 
Curso.

- Compete à Coordenação providenciar os certificados de conclusão do Curso, 
conforme modelo padrão, enviá-los à DE para Registro, e entregá-los aos concluintes.

- Os policiais  militares da PMRN que concluírem com bom aproveitamento e, 
desde que voluntários, estarão aptos a movimentação para a CPCães a fim de utilizarem, 
difundirem e praticarem os ensinamentos aprendidos no Curso, nos termos do Decreto nº 
8.330, de 02 de fevereiro de 1982, mediante entendimento com o Comando Geral.

14. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Ensino.
15. Publique-se em BG e arquive-se na DE.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO

BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
COMPANHIA DE POLICIAMENTO COM CÃES

CURSO DE CONDUTORES DE CÃES FAREJADORES DE EXPLOSIVOS – 
CCCFE/2013

ESTRUTURA CURRICULAR

ESTRUTURA CURRICULAR:

Ensino Técnico-Profissional

2. OBJETIVOS DO CURSO:

2.1. GERAL:

1. Doutrinar os policiais no uso de cães farejadores de explosivos para o emprego 

policial militar;

2.2 ESPECÍFICOS:

• Habilitar o instruendo a manejar e conduzir o cão de forma segura e profissional;

• Disciplinar as ações e procedimentos operacionais;

• Estabelecer padrões técnicos e procedimentos referentes ao policiamento com cães 

farejadores;

• Estimular o desenvolvimento psíquico, priorizando a racionalidade do policial no 

manejo do semovente canino.

4. DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA.

ORD DISCIPLINAS CURRICULARES C/H
01. Cão como ferramenta de trabalho 06 h/a
02. Identificação de substancias explosivas 20 h/a
03. Noções de veterinária 10 h/a
04. Psicologia Animal 10 h/a
05. Introdução ao Faro 20h/a
06. Procedimentos em locais sob ameaça de bombas 10h/a
07. Tecnica de Busca I 20h/a
08. Tecnica de Busca II 20h/a
09. Tecnica de Busca III 20h/a
10. A disposição da Coordenação 14h/a

TOTAL 150 h/a
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO

BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
COMPANHIA DE POLICIAMENTO COM CÃES

CURSO DE CONDUTORES DE CÃES FAREJADORES DE EXPLOSIVOS 2013

FICHA DE CADASTRO  DO ALUNO DO  CURSO  DE CONDUTORES DE 
CÃES FAREJADORES DE EXPLOSIVOS

FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL
DADOS PESSOAIS:
NOME COMPLETO: POSTO/GRAD:
NOME DE GUERRA: NÚMERO:
MATRÍCULA: RG MILITAR:
DATA/NASC: ESTADO CIVIL:
NATURAL: UF: FUNÇÃO: OPM:
GRAU DE INSTRUÇÃO: CURSO:
TIPO SANGUINEO: FATOR “RH”:

FILIAÇÃO: PAI: 
MÃE: 

ENDEREÇO: N.º: APTº: BLOCO:
CONDOMÍNIO: BAIRRO: CEP:
CIDADE: UF:
PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE RESIDENCIAL: (   ) CELULAR: (    )
TELEFONE DA OPM: (   )
EM CASO DE ACIDENTE LIGAR PARA: TELEFONE: (    )
E-mail:

Natal/RN,____ de ________________ de 2013.

__________________________________________
Aluno
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Disciplina 01: Utilização do cão como ferramenta  de 
trabalho Carga Horária: 06

Objetivo:

Mostrar  ao  instruendo  como  identificar  características  inatas  do 
semovente canino a fim de seleciona-lo a detectar odores de artefatos 
explosivos e ser empregado em ações conjuntas com a equipe de 
explosivistas. 
Proporcionar  aos  alunos  conhecimentos  que  os  capacitem  a 
identificar as características e o histórico do cão.
Esclarecer  aos  alunos  a  importância  da  utilização  do  cão  como 
ferramenta.

Ementa:

Conceito
História do cão detector de explosivos
Características do cão de detecção de explosivos
métodos e objetivos da seleção
Raças mais utilizadas.
Apresentação de equipamentos de condução do cão mais utilizados.
Técnicas de mãos.
Canalização em buscas.
Dinâmica de grupos. 

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.

Bibliografia Básica:

Curso  de  Formação  de  Condutores  de  Cães  de  Detecção  de 
Explosivos, apostila SENASP.
Curso de Cinotecnia BPCães, apostila PMDF 2011.
Curso de  Adestramento  de  cães  para  o emprego policial  PMERJ 
2009

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área temática VIII: Funções, técnicas e procedimentos em segurança 
pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação: Será realizada a partir das observações em sala de aula onde o aluno 
será considerado apto ou inapto.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade 
Monitor: 01

Disciplina 02: Identificação de substâncias explosivas Carga Horária: 20

Objetivo:
Capacitar  o  instruendo  a  identificar  possíveis  substâncias  que 
possam vir a serem utilizadas na confecção de artefatos explosivos, 
bem como informa-lo de quais as mais prováveis a serem utilizadas.
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Ementa:

 Conceitual:
- Noções Fundamentais;
- Conceito de explosivos;
- Classificação dos explosivos;
 Procedimental:
- Habilidades técnicas voltadas para a realização dos procedimentos 
com explosivos feitos com segurança.

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar  um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.

Bibliografia Básica:

-  Manual  de  Procedimientos  con  Explosivos,  NBQ,  Sustancias 
Peligrosas  e  Investigación de Incendios  para la  Polícia  Nacional. 
Bogotá: Publicação da Polícia Nacional da Colômbia, 2009.
-  The  chemistry  of  Explosives;  Jacqueline  Akhavan,  RSC 
Publishing, 3ªedição, 2011
Estados Unidos, Manual do Exercito Americano FM 5-250

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área temática VIII: Funções, técnicas e procedimentos em segurança 
pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação: Será  feita  a  partir  de  prova  escrita  com  questões  objetivas  e 
subjetivas ou oral, de acordo com a necessidade da disciplina.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade 
Monitor: 01

Disciplina 03: Introdução ao faro Carga Horária: 20

Objetivo: Conhecer  o  histórico  da  utilização  dos  cães,  bem  como 
conhecimentos específicos da atividade de faro.

Ementa:

• Identificação das características e a terminologia utilizada no 
trabalho de Cães Farejadores.

• Identificação das principais raças de cães e suas estruturas.
• Retriever
• Tipos de indicação.
• Tipos de premiação.
• Apresentação do Odor Especifico
• Transição

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.
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Bibliografia Básica:

Curso  de  Formação  de  Condutores  de  Cães  de  Detecção  de 
Explosivos, apostila SENASP.
Curso de Cinotecnia BPCães, apostila PMDF 2011.
Curso  de  Adestramento  de  cães  para  o  emprego policial  PMERJ 
2009

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área  temática  VIII:  Funções,  técnicas  e  procedimentos  em 
segurança pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação: Será realizada a partir das observações em sala de aula onde o aluno 
será considerado apto ou inapto.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade Monitor:02

Disciplina 04: Técnica de busca I Carga Horária: 20

Objetivo: Possibilitar aos alunos, o conhecimento de técnicas de busca com 
cães em malas, bagagens e encomendas.

Ementa:

Conceito
Plano de Busca e Vistoria de Segurança;
Condução e Inicialização;
Encerramento da Busca;

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.

Bibliografia Básica:

Curso  de  Formação  de  Condutores  de  Cães  de  Detecção  de 
Explosivos, apostila SENASP.
Curso de Cinotecnia BPCães, apostila PMDF 2011.
Curso de  Adestramento  de  cães  para  o emprego policial  PMERJ 
2009

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área  temática  VIII:  Funções,  técnicas  e  procedimentos  em 
segurança pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação:
Será  feita  a  partir  de  prova  escrita  com  questões  objetivas  e 
subjetivas  e  prova  prática,  de  acordo  com  a  necessidade  da 
disciplina.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade Monitor: 02

Disciplina 05: Técnica de busca II Carga Horária: 20
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Objetivo: Possibilitar aos alunos, o conhecimento de técnicas de busca com 
cães em veículos, aeronaves e embarcações.

Ementa:

Conceito;
Técnica de Busca em Veículos;
Técnica de Busca em Aeronaves
Técnica de Busca em Embarcações

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.

Bibliografia Básica

Curso  de  Formação  de  Condutores  de  Cães  de  Detecção  de 
Explosivos, apostila SENASP.
Curso de Cinotecnia BPCães, apostila PMDF 2011.
Curso de  Adestramento  de  cães  para  o emprego policial  PMERJ 
2009

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área  temática  VIII:  Funções,  técnicas  e  procedimentos  em 
segurança pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação:
Será  feita  a  partir  de  prova  escrita  com  questões  objetivas  e 
subjetivas  e  prova  prática,  de  acordo  com  a  necessidade  da 
disciplina.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade Monitor: 02

Disciplina 06: Técnica de busca III Carga Horária: 20

Objetivo: Possibilitar aos alunos, o conhecimento de técnicas de busca com 
cães em edificações.

Ementa:

Conceito;
Emprego em edificações
Perímetro;
Preparação da área;
Fatores Ambientais
Padrões de Buscas

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.

Bibliografia Básica:

Curso  de  Formação  de  Condutores  de  Cães  de  Detecção  de 
Explosivos, apostila SENASP.
Curso de Cinotecnia BPCães, apostila PMDF 2011.
Curso  de  Adestramento  de  cães  para  o  emprego policial  PMERJ 
2009
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Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área  temática  VIII:  Funções,  técnicas  e  procedimentos  em 
segurança pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação:
Será  feita  a  partir  de  prova  escrita  com  questões  objetivas  e 
subjetivas  e  prova  prática,  de  acordo  com  a  necessidade  da 
disciplina.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade Monitor: 02

Disciplina 07: Noções de veterinária Carga Horária: 10

Objetivo:

Capacitar  o  aluno  a  realizar  manejos  de  emergência  em caso  de 
sinistros nos cães provocados por lesão de artefatos explosivos.
Capacitar o aluno a identificar sinais e sintomas de anomalias que 
venham  a  impossibilitar  o  uso  do  semovente  no  emprego  de 
detecção de explosivos, quer seja momentâneo ou permanente.

Ementa:

Prática e manejo profilático das instalações e do plantel canino.
Principais sinais vitais caninos
Primeiros socorros para a pronta e rápida execução
Doenças e zoonozes
Ciclo estral
Manejo de cães

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral, demonstração 
de  procedimentos  e  exercícios  práticos,  objetivando  a  máxima 
compreensão dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, 
com o objetivo de que os mesmos possam prestar um serviço de 
excelência à sociedade de uma maneira geral.

Bibliografia Básica:

Apostila básica de Noções de veterinária
Manual Saunders Clinica de Pequenos Animais .Stephen J Birchard, 
Robert G Sherding .Editora Roca
Apostila de Nocoes de Veterinario Curso de Cinotecnia BPCaes - 
PMDF 2011

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área  temática  VIII:  Funções,  técnicas  e  procedimentos  em 
segurança pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação:
Será  feita  a  partir  de  prova  escrita  com  questões  objetivas  e 
subjetivas  e  prova  prática,  de  acordo  com  a  necessidade  da 
disciplina.

Referências 
Documentais:

Matriz  Curricular  Nacional  –  SENASP;  Plano  Estratégico  da 
SESGE.

Quantidade Monitor: 01

Disciplina 08: Psicologia animal Carga Horária: 10
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Objetivo:

Munir os instruendos de conhecimentos gerais de psicologia aplicáveis aos 
cães,  bem  como  do  comportamento  dessa  espécie,  possibilitando  a 
obtenção de um melhor entendimento sobre como é obtido o resultado no 
manejo e emprego desses animais nas missões policiais militares. 

Ementa:

Conceito e importância da psicologia animal
Etologia
Drive, Instinto e impulso.
Memórias e métodos de aprendizagem
Comportamento e condicionamento
Reforços e punições
Socialização
Olfato, visão, audição, tato, paladar, P.E.S

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentação oral,  demonstração de 
procedimentos e exercícios práticos, objetivando a máxima compreensão 
dos conhecimentos ministrados por parte dos alunos, com o objetivo de 
que os mesmos possam prestar um serviço de excelência à sociedade de 
uma maneira geral.

Bibliografia Básica:
Apostila de cinofilia do BAC PMERJ.
Apostila de cinofilia do BPCães da PMDF.

Articulação  com  a 
Matriz
Curricular Nacional:

Área  temática  VIII:  Funções,  técnicas  e  procedimentos  em  segurança 
pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação: Será feita a partir de prova escrita com questões objetivas e subjetivas ou 
prova oral, de acordo com a necessidade da disciplina. 

Referências 
Documentais: Matriz Curricular Nacional – SENASP; Plano Estratégico da SESGE.

Quantidade Monitor: 01
Disciplina 09: Procedimentos  em locais  sob  ameaça 

de bombas
Carga Horária: 10

Objetivo: 1. Ampliem seus conhecimentos para:
- Conceito de Ameaça de Bomba;
- Tipos de ameaça;
- Orientações antes do recebimento da ameaça de bomba;
- Procedimentos após o recebimento da ameaça;
- Análise da veracidade da ameaça de bomba;
-  Análise  da  motivação  da  ameaça:  trote,  criminosa  e 
terrorista;
- Busca preventiva;
- Conceito, quando e como fazer;
- Equipamentos necessários;
- Técnicas de busca/vistoria/varredura;
- Planejamento da busca: regras gerais, áreas abertas e áreas 
edificadas.

2. Desenvolver suas habilidades para:
- Aplicar a doutrina de forma correta nos locais sob ameaça 
de bombas;

3. Fortaleçam suas atitudes para:
-  Incentivar  os  instruendos  a  desenvolver  as  técnicas  de 
busca e varredura de explosivos, utilizando cães.
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Ementa: 1. Conceitual

- Conceito de Ameaça de Bomba;
- Tipos de ameaça;
- Procedimentos após o recebimento da ameaça
- Tipos de busca e de varreduras.

2. Procedimental
          - Habilidades técnicas e procedimentais em locais sob ameaça 
de bombas, utilizando cães. 
3. Comportamental
       - Busca e varreduras corretas com embasamento doutrinário 
que garanta a segurança de todos os envolvidos, com a finalidade de 
encontrar ou não um artefato explosivo.

Metodologia: Simulação,  Simulação  em computador,  Caso,  Lista  de  Tarefas  e 
Demonstração.

Bibliografia Básica: Simulação,  Simulação  em computador,  Caso,  Lista  de  Tarefas  e 
Demonstração.

Articulação  com  a 
Matriz  Curricular 
Nacional:

-  Manual  de  Procedimientos  con  Explosivos,  NBQ,  Sustancias 
Peligrosas e Investigación de Incendios para la Polícia Nacional.  
Bogotá: Publicação da Polícia Nacional da Colômbia, 2009.
-  The  chemistry  of  Explosives;  Jacqueline  Akhavan,  RSC 
Publishing, 3ªedição, 2011
- Estados Unidos, Manual do Exercito Americano FM 5-250

Modalidade: -  Área temática  V:  Valorização  Profissional  e  Saúde  do 
Trabalhador.
- Área temática VIII: Funções, Técnicas e Procedimentos 
em Segurança Pública. 

Avaliação: Presencial
Referências 
Documentais:

Exercícios e Observação do Comportamento. 

Disciplina 10: Palestras e Visitas Carga Horária: 14

Objetivo:
Possibilitar  aos  alunos,  a  integração  com  outras  instituições  de 
segurança publica, bem como demonstrações de Técnicas de Buscas 
simulando ocorrências reais em locais diversos.

Metodologia:

A aula será trabalhada por meio de apresentações praticas de técnicas 
de buscas com ênfase na demonstração de procedimentos e exercícios 
práticos,  objetivando  a  máxima  compreensão  dos  conhecimentos 
ministrados por parte dos alunos, com o objetivo de que os mesmos 
possam prestar um serviço de excelência à sociedade de uma maneira 
geral.

Bibliografia Básica:

Curso  de  Formação  de  Condutores  de  Cães  de  Detecção  de 
Explosivos, apostila SENASP.
Curso de Cinotecnia BPCães, apostila PMDF 2011.
Curso de Adestramento de cães para o emprego policial PMERJ 2009

Articulação com a Matriz
Curricular Nacional:

Área temática VIII: Funções, técnicas e procedimentos em segurança 
pública.

Modalidade: Presencial

Avaliação: ---------------------------------------------------------------------------

Referências Documentais: Matriz Curricular Nacional – SENASP; Plano Estratégico da SESGE.

Quantidade Monitor: 02
 Despacho da Chefia do EMG: Aprovo.
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 3ª P A R T E

(Assuntos Gerais e Administrativos)
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