
A Policia Federal autoriza o ensino semipresencial nos cursos de formação e

reciclagem de Vigilantes conforme PORTARIA Nº 6-CGCSP/DIREX/PF, de 22 de

abril de 2021. A seguir apresentação completa:



Cursos 

Semipresenciais 
para Vigilantes

DICOF/CGCSP/DIREX/PF



Curso Semipresencial

● Facultativo;

● Regional;

● Cursos permitidos;

● Disciplinas teóricas;

● Plataforma com padrões mínimos;

● Avaliações presenciais;

● Vinculação ao modelo predefinido;

● Fiscalizável.



Curso Semipresencial

As empresas de curso de formação poderão oferecer:

● Cursos presenciais;

● Cursos semipresenciais; e

● Cursos presenciais + cursos semipresenciais.



Atenção!
As empresas de curso de formação

não estão obrigadas a oferecer cursos

semipresenciais.



Facultativo

Presencial + Semipresencial

A empresa oferece cursos presenciais 

e cursos semipresenciais

Presencial

A empresa só oferece

cursos presenciais

Semipresencial

A empresa só oferece

cursos semipresenciais
01

03

02



Curso Semipresencial

As empresas de curso de formação somente poderão oferecer cursos

semipresenciais a alunos residentes na Unidade da Federação onde possua

autorização de funcionamento.

Comprovante de residência



Curso Semipresencial

de curso de formação poderão oferecer, na modalidadeAs empresas

semipresencial:

● Cursos de Formação de Vigilantes;

● Cursos de Reciclagem da Formação de Vigilantes.



Cursos 

Presenciais

• Formação de Vigilantes;

• Reciclagem da Formação de

Vigilantes;

• Extensões;

• Reciclagens das Extensões;

• Complementar de Tiro.

Cursos 

Semipresenciais

• Formação de Vigilantes;

• Reciclagem da Formação de 

Vigilantes.



Curso Semipresencial

Todas as disciplinas poderão ser ministradas integralmente na modalidade à 

distância, exceto:

● Defesa Pessoal;

● Educação Física;

● Armamento e Tiro;

● Prevenção e Combate a Incêndio;

● Primeiros Socorros;

● Radiocomunicações;

● Uso Progressivo da Força.



CURSO DE FORMAÇÃO

100% presencial

• Defesa Pessoal (20h/a);

• Educação Física (12h/a);

• Armamento e Tiro  

(24h/a).

50% presencial

• Prevenção e Combate a

Incêndio (6h/a);

• Primeiros Socorros (6h/a);

• Radiocomunicações (10h/a);

• Uso Progressivo da Força

(8h/a).

100% online

• Noções de Segurança

Privada (8h/a);

Direitos Humanos (20h/a);

• Relações humanas

• Legislação aplicada e

no

trabalho (10h/a);

• Sistema de Segurança

Pública e Crime Organizado

(10h/a);

• Vigilância (14h/a);

• Noções de Segurança

Eletrônica (10h/a);

• Noções de Criminalística e

técnicas de entrevista (8h/a);

• Gerenciamento de crises  

(8h/a).



RECICLAGEM

100% presencial

• Armamento e Tiro  

(10h/a);

• Educação Física (5 h/a).

100% online

• Revisão e atualização

das disciplinas básicas

(32h/a).



RECICLAGEM

h/a

32%

68%

Presencial

Online

CURSO DE

FORMAÇÃO

h/a

41%

59%

Presencial

Online



Curso Semipresencial

As empresas de curso de formação que optarem por oferecer cursos na

modalidade semipresencial deverão utilizar PLATAFORMA previamente

autorizada pelas DELESPs/CVs, com as seguintes funcionalidades:

● Acesso online do aluno e dos instrutores com usuário e senha;

● Controle de frequência automatizado;

● Sala de aula virtual que permita aulas interativas ao vivo;

● Gravação de aulas para fins de fiscalização (carga horária e frequência);

● Disponibilização de material didático (apostilas etc).



Plataformas online

Registro de

Frequência
Gera Relatório

de Frequência

Aulas ao

Vivo
Transmissão

interativa em

tempo real

Usuário e

senha
Permite

identificação

Gravação

Fiscalização e  

consulta fora 

do horário de 

aula ao vivo



Plataforma

Autorização 
Prévia

• Solicitar à DELESP/CV;

• Manual de usuário;

• Usuário e senha.

Fiscalizável

• Acesso online à PF;

• Requisitos mínimos.

Livre

• Própria;

• De empresas que

ofereçam plataformas;

• Disponibilizada pela

ABCFAV.



Curso Semipresencial

Todas as avaliações de aprendizagem ocorrerão de forma presencial, inclusive 

para as disciplinas realizadas integralmente à distância.

Não é permitida a realização de avaliações de aprendizagem 

online.



Curso Semipresencial

A empresa de curso de formação que optar por oferecer cursos semipresenciais

deverá adotar o modelo definido na norma, não sendo permitido qualquer

alteração no formato, sob pena de cometimento de infração disciplinar.

Não é permitida a alteração do formato predefinido 

no modelo de cursos semipresenciais.

Art. 171,  

XVII.



Formato Preestabelecido

Autorização

Plataforma previamente

autorizada

Requisitos

Plataforma preenche os 

requisitos da norma

Fiscalização

Plataforma permite

fiscalização online

Comunicação

Opção pelo curso

semipresencial: início da

turma.

Frequência online
Comunicação de

conclusão: documentos

da turma.

Avaliações

Sempre presenciais



Duração do curso

semipresencial

1

com. início

2 3

online

presencial

4

com. conclusão

homologação



Curso Semipresencial

A empresa de curso de formação que optar por oferecer cursos semipresenciais

deverá:

● Solicitar à DELESP/CV a aprovação prévia da plataforma escolhida;

● Informar a opção pelo modelo semipresencial na comunicação de início de

turma;

● Encaminhar usuário e senha à DELESP/CV para fiscalização;

● Encaminhar registro de frequência das turmas online  na comunicação de

conclusão de turma.



Etapas:
• Consulta às empresas de curso de formação: agosto/2020;

• Análise das propostas (agosto/2020 – dezembro/2020);

• Elaboração de minuta (janeiro/2021);

• Reuniões internas para aperfeiçoamento (fevereiro/2021-março/2021);

• Reunião com entidades de classe e análise proposta ABCFAV (março/2021);

• Consulta às DELESPs (abril/2021);

• Análise das sugestões das DELESPs (abril/2021);

• Análise de novas propostas apresentadas pelas entidades (abril/2021);

• Revisão do texto final (abril/2021);

• Encaminhamento para assinatura (abril/2021);

• Publicação (abril/2021);

• Entrada em vigor em 03/05/2021.



A PORTARIA:
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