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Este Manual do Aluno representa um importante instrumento para auxiliar 

o corpo discente, que inicia o ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal 

de Belo Horizonte – GCMBH. O Curso de Formação Técnico-Profissional de 

Guardas Civis Municipais – CFP/GCMBH é uma relevante etapa do concurso 

público, na medida em que possibilita os primeiros contatos do discente com a 

responsabilidade legal e social da GCMBH. 

 

Não obstante, o CFP/GCMBH consiste em um marco institucional no qual, 

pela primeira vez na história da instituição, conduzido de forma parcialmente 

orgânica, teremos novos Guardas sendo formados por Guardas, ou seja, um 

corpo de instrutores que conhece a GCMBH em sua essência legal e funcional. 

 

A vocês, novos alunos, é preponderante ressaltarmos que estão ingressando 

em uma das Guardas Civis Municipais mais conceituadas e respeitadas do 

Brasil e que, apesar de nova, com apenas 19 anos, caminha a passos firmes, 

colaborando na construção de uma sociedade mais justa, feliz e fraterna, graças 

à entrega incondicional e abnegada de homens e mulheres que não medem 

esforços no cumprimento diário de seu labor. 

 

Como família acolhedora, a GCMBH aguarda cada discente com alegria, 

contribuindo com o crescimento pessoal e profissional de cada um, na certeza 

de que o desenvolvimento individual é imprescindível para que todo o conjunto 

possa promover, em parceria com a comunidade belorizontina, o policiamento 

preventivo e a preservação da ordem pública no Município de Belo Horizonte. 

Fazendo, desta forma, com que nossa instituição seja reconhecida como 

referência nacional em segurança pública pela qualidade, pela eficiência e pela 

economicidade dos serviços públicos prestados. 

 

O discente pode ter a certeza de que terá contato com os mais excelentes 

instrutores, que lhe apresentarão aprendizados, cultura, tradições e os valores 

necessários para o mais perfeito exercício da profissão na GCMBH. Durante a 

formação, o discente terá todas as ferramentas indispensáveis para se tornar um 

profissional altamente qualificado, que lhe permitirão ter momentos únicos e 

construir uma carreira de orgulho para si para seus familiares. 

 

A soma de esforços, o diálogo, bem como o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências, fortifica uma corporação civil que tem suas bases 

enraizadas na hierarquia e na disciplina e que cultua e pratica a prevenção e a 

proximidade com o cidadão, pois são esses os elementos que as diferem e 

destacam no cenário da segurança pública. Assim, o discente do CFP/GCMBH 

está recebendo um legado do qual não pode se furtar do dever de mantê-lo, bem 

como de fazê-lo prosperar. 

 

O processo de formação possui a incumbência de apresentar aos novos 

discentes os preceitos da corporação, bem como fortalecê-los, de maneira 

contínua, na eterna busca pelo aprendizado. O discente deve se preparar para 

servir e para se entregar a uma sociedade que clama por uma segurança pública 

humana, dialógica, fiel e confiável; na certeza de que grandes poderes geram 

grandes responsabilidades.  
 

 

Rodrigo Sérgio Prates 

Comandante da GCMBH  
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Por meio do Decreto Municipal nº 
11.566/2003, o embaixador Sérgio 

Vieira de Mello foi designado como 
patrono da GCMBH. Ele nasceu no Rio 
de Janeiro, em 15 de março de 1948. 

Após concluir o Bacharelado de 
Filosofia e Humanidades, na 

Universidade de Paris, em 1969, 
Sérgio Vieira de Mello entrou para a 

ONU, na qual integrou o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR). 
 

Em 1971, foi enviado para o Dakar, 
em Bangladesh, onde realizou o 

repatriamento dos refugiados da 
guerra civil. Em 1972, estava no 
Sudão, participando das operações 

para o transporte aéreo de bens e 
alimentos para os refugiados da 

guerra. Em 1974, foi para o Chipre 
como Chefe da ACNUR. Em 1975, 
seguiu em nova missão de 

repatriamento em Moçambique, 
assumindo o escritório da ACNUR 

naquele país, no qual se tornou um 
dos mais jovens representantes do 
ACNUR em operações de campo. 

 
Em 1978, seguiu para o Peru, sendo 

nomeado Representante Regional. 

Enviado para Genebra em 1980, 
assumiu a Divisão de Pessoal do 

ACNUR. Ainda em 1980, Sérgio 
seguiu em missão para o Líbano.  
 

Em 1983, retornou para sua função 
em Genebra. Durante os anos 
seguintes, chefiou o Gabinete do Alto 

Comissariado, foi Secretário Geral do 
Comitê Executivo, Diretor do 

Departamento da Ásia e Diretor de 
Assuntos Externos. 
 

Em 1991, Sérgio Vieira de Mello foi 

enviado para o Camboja, onde em 
1993, cerca de 370 mil refugiados 

cambojanos voltaram para sua pátria. 
Ainda nesse ano, participou de uma 
operação de manutenção da paz na 

Bósnia, como Diretor Político da 
United Nations Protection 

(UNPROFOR), na capital Sarajevo. Em 
1996, foi nomeado Assistente da 

ACNUR e enviado para a região dos 
Grandes Lagos Africanos, onde 
realizou a função de Coordenador 

Humanitário. Em 1998, foi enviado 
para Nova York, como Subsecretário 

Geral e Coordenador de Assuntos 
Humanitários. Entre 1999 e 2002, 
Sérgio liderou a missão da ONU que 

acompanhou a independência do 
Timor Leste. Assumiu 

temporariamente a posição do 
Representante Especial do Secretário 
Geral em Kosovo e serviu, também, 

como Administrador Transicional da 
ONU no Timor Leste. 
 

Em 12 de setembro de 2002, foi 
nomeado pelo Secretário Geral, Kofi 

Annan, para o cargo de Alto 
Comissário de Direitos Humanos com 
sede em Genebra. Em 2003, ele 

estava atuando como representante 
do Secretário-Geral das Nações 

Unidas para o Iraque, quando foi 
vítima de um ataque fatal à sede da 
ONU em Bagdá. 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
EMBAIXADORA DA PAZ, AMIGA DA JUSTIÇA 

Patrono Sérgio Vieira de Mello 
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A memória e o legado de Sérgio Vieira 
de Mello estão vivos em todos os que 

dedicam suas vidas às causas 
humanitárias e em todos que cultivam 
valores de paz, de tolerância e de 

cooperação. Sua história é um marco 
para o ACNUR, para o Brasil e para o 

mundo. As lições que sua vida inspira, 
sempre trarão a esperança de um 
mundo melhor. 

 
A Guarda Civil Municipal de Belo 

Horizonte (GCMBH) é órgão 
integrante da Administração Direta do 
Poder Executivo do Município de Belo 

Horizonte, organizada com base na 
hierarquia e na disciplina, 

subordinada à Secretaria Municipal de 
Segurança e Prevenção, sob a 
autoridade suprema do Prefeito de 

Belo Horizonte, com a finalidade de 
garantir segurança aos órgãos, às 

entidades, aos agentes, aos usuários, 
aos serviços e ao patrimônio do 
Município de Belo Horizonte. O 

esquema apresentado a seguir 
discorre sobre essa estruturação e 

sobre a divisão hierárquica da 
corporação, as quais devem ser 

objeto de conhecimento do discente 
do CFP/GCMBH: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
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ESTRUTURA RESPONSÁVEL 
CON-
TATO 

EMAIL 

COMANDO – CMD COMANDANTE JULIO CESAR 3277-4450 cmtgcmbh@pbh.gov.br 

DIRETORIA DE SUBCOMANDO  
SUBCOMANDANTE 
NEDSON 

3277-1934 subcomandogcmbh@pbh.gov.br 

CORREGEDORIA DA CGCMBH CORREGEDOR LUZ 3246-0053 cgmbh@pbh.gov.br 

DIRETORIA GERAL 

DE OPERAÇÕES 
SUPERINTENDENTE ADRIANO 3277-1939 dgogcmbh@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

TECNICO OPERACIONAL 
SUPERVISOR POLICARPO 3277-6365 dtogcmbh@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

DE INTELIGÊNCIA  
SUPERVISOR CAETANO 3277-1991 departamentodeinteligencia@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 
DE COORDENAÇÃO 

OPERACIONAL 
SUPERVISOR MEIRA 3314-7827 dcogmbh@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

DE CONTROLE E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

SUPERVISOR 
COSTA CUNHA 

3246-2143 dcrigcmbh@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

DE ENSINO E EVENTOS 

ESPECIAIS 

SUPERVISOR VANDER 
SUPERVISOR POLICARPO 

3277-4464 denespgcmbh@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

DE MISSÕES ESPECIAIS  
SUPERVISOR SILVESTRE 3246-0359 dme@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

DE ORDEM PÚBLICA 
SUPERVISOR HUMBERTO 3277-9256 dopgmbh@pbh.gov.br 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 

DE MEIO AMBIENTE 
SUPERVISOR CRISLEM 3277-5145 dmagcmbh@pbh.gov.br 

INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO 

INSPETOR MARINHO 3277-1931 cetran@pbh.gov.br 

INSPETORIA DE ESTATISTICA E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

INSPETOR 
WELLINGTON SILVA 

3246-0057 insp.estatistica@pbh.gov.br 

INSPETORIA DE LOGÍSTICA 

OPERACIONAL 
INSPETOR SILVA COSTA 3246-0158 logisticaoperacional@pbh.gov.br 

INSPETORIA DE SEGURANÇA 

FÍSICA E APOIO TÉCNICO 
INSPETOR VIANA 3277-4837 insfatgcmbh@pbh.gov.br 

INSPETORIA DE AÇÕES 

PREVENTIVAS 
INSPETORA ABIGAIL 3246-0154 inap.gcmbh@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 
CENTRO-SUL 

SUBINPSETOR CAROLINO 3246-0367 inspetoriacentrosul@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

PAMPULHA 
SUBINSPETOR LEAL 3246-8060 inspetoriapampulha@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

OESTE 
SUBINSPETOR ALONSO 3246-2096 inspetoriaoeste@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

LESTE/NORDESTE 

SUBINSPETOR 
GILSON TEIXEIRA 

3246-0156 inspetorialeste_nordeste@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

BARREIRO 
SUBINSPETOR HUDSON 3246-0004 inspetoriabarreiro@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

NOROESTE 

SUBINSPETOR 
DAMASCENO 

3246-2096 Inspetorianoroeste@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

VENDA NOVA 
SUBINSPETOR REINALDO 3277-8894 inspetoriavendanova@pbh.gov.br 

INSPETORIA REGIONAL 

NORTE 
SUBINSPETOR ÊNIO 3246-8030 inspetorianorte@pbh.gov.br 

CENTRAL DE 

COORDENAÇÃO GERAL 

SUBINSPETOR 
COORDENADOR DO TURNO 

3314-7887 
3314-7889 

cecoge@pbh.gov.br 

COORDENAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS - RH GCMBH  

COORDENADORA 
MARIA RAQUEL 

3177-4494 recursoshumanos.guarda@pbh.gov.br 

APOIO DA ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SMSP 
GCD II NELSON MARTINS 3277-4865 ascom.gmbh@pbh.gov.br 

 

ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
E DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
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POSTOS DE COORDENAÇÃO 
E EXECUÇÃO OPERACIONAL 

POSTOS DE COMANDO 
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Estatuto Geral 
das Guardas Municipais 

 
A criação da Lei Federal nº 13.022, de 
08 de agosto de 2014, constitui um 

relevante marco, essencial para a 
funcionalidade moderna das 

atividades das Guardas Civis no país, 
uma vez que pacificou e 

implementou, para os demais órgãos 
federativos, normas globais sobre o 
Estatuto Geral das Guardas Civis 

Municipais, disciplinando o § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal. 

 
A referida lei possibilita segurança 
jurídica para a atuação das Guardas 

Civis Municipais, estabelece o 
patrulhamento preventivo de forma 

integrada com os órgãos de 
segurança pública, em ações 
conjuntas que contribuem com a paz 

social, bem como com a proteção 
integral do patrimônio ecológico, 

histórico, cultural, arquitetônico 
e ambiental. 
 

Assegura ainda o exercício das 
competências de trânsito, nas vias e 

nos logradouros, confere a 
integralidade com os demais órgãos 
de poder de polícia administrativa, 

contribui para a normatização e para 
a fiscalização das posturas e 

ordenamento urbano municipal, com 
o desenvolvimento de ações de 
prevenção primária à violência, 

isoladamente ou em conjunto com 
os demais órgãos da própria 

municipalidade, de outros municípios 
ou das esferas estadual e federal, 
podendo ser celebrado consórcio 

público. 
 

 

 

 

 

Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP) 

 
Implantado pela Lei nº 13.675/2018, 
que instituiu o Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP) e criou a 
Política Nacional de Segurança Pública 

e Defesa Social (PNSPDS), tem como 
finalidade a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, por meio de 
atuação conjunta, coordenada, 

sistêmica e integrada dos órgãos de 
segurança pública e defesa social da 

União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, em 
articulação com a sociedade.  

 
A PNSPDS tem como princípio 

fundamental a resolução pacífica de 
conflitos, somado ao atendimento 
imediato ao cidadão por meio de 

ações que visam à seguridade social e 
às políticas transversais para a 

preservação da vida, do meio 
ambiente e da dignidade da pessoa 
humana, com ênfase nas ações de 

policiamento de proximidade e com 
foco na resolução de problemas. 

 
Nesse contexto, a Lei 
nº 13.675/2018 é de relevância 

singular para as Guardas Civis, no que 
tange a composição do Sistema Único 

de Segurança Pública, sendo este um 
integrante operacional estratégico, 
por meio do art.144 da CF, que visa 

disponibilizar sistema padronizado, 
informatizado e seguro, permitindo o 

intercâmbio de informações entre os 
integrantes do SUSP, com 
coordenação balizada nos limites das 

respectivas competências.  
 

Os objetivos são o planejamento e a 
execução integrados, estratégias 

comuns para atuação na prevenção e 

LEGISLAÇÕES RELEVANTES AFETAS À GCMBH 
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no controle qualificado de infrações 
penais, a aferição anual de metas e o 

estabelecimento de intercâmbio de 
experiências técnicas e operacionais 
entre os órgãos Policiais Federais, 

Estaduais, Distrital, Guardas Civis 
Municipais, Conselhos de Segurança 

Pública e Defesa Social, Plano 
Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social, destinados a articular 

as ações do poder público, da 
cooperação, da integração e do 

funcionamento harmônico dos 
membros do SUSP, com a articulação 
interinstitucional e intersetorial das 

políticas de segurança pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto da Guarda Civil Municipal 
de Belo Horizonte 

 
O Estatuto da Guarda Civil Municipal 
de Belo Horizonte, instituído por meio 

da Lei Municipal 9.319, de 19 de 
janeiro de 2007, surgiu da 

necessidade da corporação de ter 
seus próprios regramentos que 
balizassem a atuação institucional, 

com base em sua organização, 
pautada pela hierarquia e pela 

disciplina, sob a autoridade suprema 
do Prefeito de Belo Horizonte, tendo 
como princípios norteadores de suas 

ações o respeito à dignidade humana, 
à cidadania, à justiça, à legalidade 

democrática e à coisa pública. 
 
Na referida lei encontram-se as 

competências institucionais, bem 
como os conceitos básicos que 

definem as diversas posturas e 
atribuições exercidas pelos servidores 
da GCMBH, em especial no aspecto da 

disciplina, como a pronta obediência 
às ordens legais, a observância das 

prescrições legais e regulamentares, 
o emprego de toda a capacidade em 

benefício do serviço, a correção de 
atitudes, a colaboração espontânea 
com a disciplina coletiva e com a 

efetividade dos resultados 
pretendidos pela GCMBH e o 

respeito aos direitos humanos e 
sua promoção. 
 

O Estatuto da GCMBH também, define 
o regime funcional dos servidores, os 

direitos e vantagens desses 
servidores (vencimentos e 
remunerações), a carreira, o regime 

disciplinar, os deveres dos servidores 
da GCMBH, os procedimentos 

disciplinares e as recompensas. 
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Identidade Institucional 
 

A identidade institucional da Guarda 
Civil Municipal de Belo Horizonte foi 
construída sob o pilar da proteção dos 

direitos humanos fundamentais, 
garantindo assim, por meio do 

Decreto Municipal nº 11.566, de 20 de 
dezembro de 2003, que fosse 
designado como patrono da GCMBH o 

embaixador Sérgio Vieira de Mello, 
imortalizado na história da corporação 

como patrono pela conexão dos seus 
ideais com as atividades 
desenvolvidas pela Guarda Civil 

Municipal de Belo Horizonte, 
configurando-se como 

“EMBAIXADORA DA PAZ”, 
“AMIGA DA JUSTIÇA”. 
 

Diante do contexto histórico e legal 
que reveste e solidifica os parâmetros 

caracterizadores do propósito maior 
de sua atuação, a GCMBH tem sua 
identidade institucional muito bem 

definida, de seguinte forma: 
 

a) MISSÃO: Promover segurança 
pública por meio da proteção 

municipal preventiva, adotando ações 
permanentes de manutenção da 
ordem pública. 

 
b) VISÃO: Ser referência nacional 

em segurança pública preventiva, em 
promoção de direitos humanos e em 
policiamento comunitário. 

 
c) VALORES: Respeito aos Direitos 

Humanos, à Cidadania, à Justiça, à 
Legalidade Democrática, à Coisa 
Pública e à Ética. 

 
d) NEGÓCIO: Segurança Pública. 

 
O discente do CFP/GCMBH, além de 
ter enraizado a identidade 

institucional da GCMBH, deve trazer 
consigo conceitos que serão aplicáveis 

em toda a sua trajetória profissional 

na instituição e indispensáveis na 
execução do trabalho, como: 

 
Hierarquia: é a ordem e a 
subordinação dos diversos cargos e 

funções que constituem a estrutura e 
a carreira da Guarda Civil Municipal e 

que, conforme a ordem crescente de 
níveis, investe de autoridade o cargo 
mais elevado. 

 
Civilidade: é parte integrante da 

educação dos servidores da Guarda 
Civil Municipal, competindo ao 
superior hierárquico tratar os 

subordinados de modo respeitoso, e 
ao subordinado manter deferência 

para com seus superiores. 
 
Camaradagem: é indispensável à 

formação e ao convívio dos 
integrantes da Guarda Civil Municipal, 

objetivando o aperfeiçoamento das 
relações sociais entre eles. 
 

Disciplina Consciente: significa o 
ato individual e pessoal praticado pelo 

GCM, de forma ética, profissional e 
responsável, que pauta o seu 

comportamento, suas atitudes, sua 
disposição e iniciativa em seu local de 
trabalho, independentemente de 

estar sozinho ou integrado a uma 
equipe, no posto de serviço onde se 

encontra escalado ou fora dele, de 
estar ou não supervisionado, 
coordenado, controlado, comandado, 

fiscalizado ou observado, mantendo 
tal comportamento sempre coerente, 

sério e compromissado com a 
destinação finalística da Instituição. 
 

Respeito aos direitos do cidadão: 
o respeito aos direitos do cidadão por 

todos os integrantes da GCMBH 
denota-se por um dever 
impostergável e se manifesta por 

meio de uma atuação imparcial, em 
estrita obediência ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e aos 
direitos e garantias fundamentais 
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previstos no art. 5º da Constituição 
Federal, que define que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza. 
 

Responsabilidade Territorial e 
Funcional: corresponde ao Município 

de Belo Horizonte o espaço geográfico 
para o desempenho de suas funções e 
competências legais. O limítrofe 

territorial estabelecido anteriormente 
pode ser estendido, nos casos de 

flagrante delito ou em que o ente 
federativo firmar convênios ou 
consorciar-se com outros Municípios 

da região metropolitana. 
 

Ordem Pública: é o estado social 
que permite ao cidadão manter seus 
direitos naturais imprescritíveis, entre 

eles a liberdade, a propriedade e a 
segurança. 

 
Liderança: pode ser definida como o 
ato de estabelecer e desenvolver 

relações de cooperação e mobilização 
de recursos, entre os quais as 

capacidades das pessoas, orientadas 
para a consecução de resultados que 

atendam expectativas em diferentes 
níveis, desde o individual ao 
institucional, com reflexos para 

a sociedade. 
 

Segurança Pública: constitui dever 
estatal, de ações integradas em nível 
federal, estadual e municipal, 

idealizada para a garantia e a 
preservação da ordem pública, defesa 

das instituições democráticas e da 
incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, projetando dessa forma, 

a primazia do interesse coletivo. 
 

Poder de Polícia: o GCM, no 
exercício de suas funções previstas 
em lei, constitui-se uma autoridade 

municipal detentora do poder de 
polícia, condizente ao previsto no 

Código Tributário Nacional – CTN, Lei 
nº 5.172/66, em seu art. 78, que 

considera-se poder de polícia a 
atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou a abstenção de 

fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à 

ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou de 
autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 
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Protocolo Sanitário de Prevenção 
à COVID-19 

 
A sociedade belorizontina, assim 
como a de todo o restante do mundo, 

passou por uma situação imprevisível 
e avassaladora, imposta pela 

pandemia, que modificou 
abruptamente hábitos, rotinas e as 
perspectivas dos cidadãos, diante de 

uma lacuna abstrata, envolvendo 
saúde pública, segurança, economia e 

livre arbítrio.  
 
O cenário que se impôs, realçou a 

identidade institucional de uma polícia 
cidadã, comunitária e promotora de 

direitos humanos, conduzindo suas 
ações com foco na preservação da 
vida, na redução do sofrimento e na 

diminuição das perdas, sendo estes os 
princípios mínimos de atuação das 

Guardas Municipais instituídos em seu 
Estatuto Geral, pela Lei Federal 
nº 13.022/2014. 

 
O trabalho e as contribuições 

integradas entre o cidadão, os demais 
órgãos municipais de polícia 

administrativa e a GCMBH auxiliaram, 
vultuosamente, na mitigação da 
pandemia no município de Belo 

Horizonte, que tem uma das maiores 
populações do Brasil. 

 
A cidade tem retomado a 
normalidade, dentro de um novo 

desafio, considerado o “novo normal”, 
com a amenização desse efeito 

pandêmico. Sendo assim, o trabalho 
da GCMBH não estará exaurido até 
que os efeitos danosos dessa 

pandemia possam estar em total nível 
de controle pelas autoridades de 

saúde. 
 
Nesse sentido, buscando ofertar uma 

qualificação profissional segura para 
os alunos do Curso de Formação 

Técnico-Profissional de Guardas Civis 
Municipais de Belo Horizonte – 

CFP/GCMBH, serão adotadas as 
seguintes medidas preventivas, válida 

também para os colaboradores e o 
corpo docente: 
 

I – os alunos que apresentarem 
temperaturas superiores a 37,5º 

deverão ser encaminhados ou 
direcionados para avaliação 
clínica; 

 
II – a higienização das mãos com 

álcool 70% (setenta por cento) 
deve ser sempre feita ao entrar 
no ambiente de aprendizado, 

antes e após a alimentação e 
após usar o banheiro, bem como 

sempre depois que tocar objetos 
de uso comum, ou quando as 
mãos estiverem visivelmente 

sujas. Se possível deverá ser 
realizada a limpeza com água e 

sabão; 
 
III – a utilização de máscara pelo 

aluno fica condicionada à 
orientação da Coordenação 

Geral e dos Instrutores, nos 
termos dos Decretos Municipais 

n° 17.894 e 17.943/2022, 
Portarias SMSA/SUS-BH nº 260 
e 350/2022; 

 
IV – fica vedado o 

compartilhamento de objetos 
de uso pessoal; 
 

V – a utilização de bebedouros 
deve ser feita com recipientes 

próprios, como garrafas, 
squeezes e copos, ambos 
higienizados com frequência e 

que sejam de uso estritamente 
individual; 

 
VI – a utilização dos 
banheiros/vestiários deverá 

ocorrer obedecendo à lotação 
máxima indicada, mantendo-se 

o distanciamento e evitando-se a 
comunicação com outros alunos;  
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VII – devem ser observadas as 

regras de etiqueta respiratória 
para proteção em casos de tosse 
e espirros (usar o antebraço ou 

lenço de papel, descartando-o 
em seguida e higienizando as 

mãos); 
 
VIII – recomenda-se evitar o 

cumprimento com aperto de 
mãos e/ou abraços, nas 

dependências do local onde vai 
ser realizado o CFP/GCMBH; 
 

IX – deve-se evitar tocar olhos, 
nariz e boca sem necessidade, 

devido ao risco de inoculação do 
vírus em mucosas; 
 

X – a coordenação do curso deve 
ser comunicada, caso o discente 

tenha tido contato com pessoas 
com suspeita ou confirmação de 
contágio de COVID-19 nos 

prazos estabelecidos pelas 
autoridades de saúde, ou se 

apresentar quadro gripal ou 
qualquer outro sintoma 

relacionado 
à COVID-19; 
 

XI - recomenda-se que os 
alunos, nos locais de espera e 

filas, mantenham-se 
organizados de forma a respeitar 
distanciamento mínimo de 1m 

(um metro) entre eles; 
 

XII – recomenda-se que o aluno 
esteja com o esquema vacinal de 
acordo com o recomendado 

pelas autoridades de saúde 
pública. 

 

 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
E CONTATOS 

 

As aulas, teóricas e práticas do Curso 

de Formação Técnico-Profissional de 

Guardas Civis Municipais de Belo 

Horizonte – CFP/GCMBH serão 

ministradas nas dependências da 

ACADEPOL - Academia de Polícia 

Civil de Minas Gerais, situada na Rua 

Oscar Negrão de Lima, n° 200 - 

Nova Gameleira, Belo Horizonte - 

MG, CEP 30510-210, ou em local a ser 

definido pela Secretaria Municipal de 

Segurança e Prevenção, com 

comunicação prévia aos discentes. 

 

CONTATOS IMPORTANTES 

 

DIRETORIA DE SUBCOMANDO 

SUBCOMANDANTE NEDSON 

3277-1934 

subcomandogcmbh@pbh.gov.br 

 

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO 
DE ENSINO E EVENTOS 

ESPECIAIS 

SUPERVISOR VANDER 

3277-4464 

denespgcmbh@pbh.gov.br 
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PORTARIA SMSP Nº 053/2023 

 
Aprova o Manual do Aluno do Curso de        

Formação Técnico-Profissional – CFP da 

Guarda Municipal de Belo Horizonte – 

GCMBH, regido pelo   Edital 01/2019 – Guarda 

Civil Municipal. 

 

O Secretário Municipal de Segurança e          

Prevenção, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Municipal n. º 11.065, de 1.º de 

agosto de 2017, e às disposições editalícias do 

concurso público da GCMBH, contidas no    

Edital 01/2019 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Manual do Aluno do Curso 

de Formação Técnico-Profissional da Guarda 

Civil    Municipal, contendo as regras acadêmi-

cas a serem observadas durante a realização do 

Curso de Formação regido pelo Edital 01/2019 

– Guarda Civil Municipal –, conforme                

disposições editalícias do concurso público. 

 

Art. 2º - O manual previsto no artigo anterior 

ficará disponível para consulta no endereço ele-

trônico 
http://pbh.gov.br/manualalunoguardamunicipal  

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de 

fevereiro de 2023.  

 

 

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Genilson Ribeiro Zeferino 

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção 

http://pbh.gov.br/manualalunoguardamunicipal


 

 

18 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

MANUAL DO ALUNO DO CURSO DE 

FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

EDITAL 01/2019 

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Fica instituído o conjunto de regras das 

atividades a serem desenvolvidas, durante a re-

alização do Curso de Formação Técnico-Profis-

sional da Guarda Civil Municipal – 

CFP/GCMBH, por meio da ACADEPOL e 

Fundação CEFETMINAS – Processo ADMI-

NISTRAIVO nº 01-045.380/22-62, a ser obser-

vado pelo corpo discente e docente, além dos 

demais critérios de planejamento e os regula-

mentos do sistema de ensino instituído pela 

ACADEPOL, em todas as atividades acadêmi-

cas promovidas e/ou executadas em estrita ob-

servação ao que dispõe o EDITAL 01/2019, do 

Concurso Público para provimento do cargo 

efetivo de Guarda Civil Municipal, integrante 

da carreira dos servidores da área de atividades 

de Segurança Pública da Administração Direta 

do Poder Executivo do Município de Belo Ho-

rizonte. 

 

§ 1º - Para todos os efeitos, considera-se aluno 

os candidatos aprovados em todas as etapas an-

teriores do Concurso Público que precedem o 

Curso de Formação Técnico-Profissional da 

Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte – 

CFP/GCMBH, desde a matrícula até a sua con-

clusão ou desligamento. 

 

§ 2º - No Curso de Formação Técnico-Profissi-

onal não haverá distinção hierárquica entre os 

alunos, prevalecendo as regras contidas neste 

Manual, além dos demais critérios de planeja-

mento e nos regulamentos do sistema de ensino 

instituído pela ACADEPOL. O aluno tem 

acesso ao Regimento Acadêmico por meio da 

Plataforma Moodle, onde são disponibilizadas 

todas as informações referentes ao curso de for-

mação. 

Os regulamentos do sistema de ensino estão dis-

poníveis, ainda, no site da ACADEPOL, por 

meio de acesso com login e senha personali-

zada. 

 

 

§ 3º - Ao corpo pedagógico aplica-se o regi-

mento interno, o ordenamento jurídico e legis-

lação vigente a que se vincula o docente, no que 

couber. 

 

Art. 2º - O tratamento a ser utilizado nas rela-

ções acadêmicas, por todos os envolvidos nas 

respectivas atividades, deverá ser pautado na hi-

erarquia, disciplina, solidariedade, camarada-

gem, respeito, urbanidade e cortesia. 

 

Parágrafo único. Os pronomes de tratamento a 

serem empregados nas relações acadêmicas ob-

servarão os critérios de planejamento e os regu-

lamentos do sistema de ensino instituído pela 

ACADEPOL, além das regras estatutárias da 

GCMBH, dispostas nos §§1º e 2º, art. 7º da Lei 

9.319, de 19 de janeiro de 2019, que definem as 

regras de civilidade e camaradagem. 

 

TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO CURSO 

 

Seção I 

Objetivo Gerais e Específicos 

 

Art. 3º - O Curso de Formação Técnico-Profis-

sional da Guarda Civil Municipal tem por fina-

lidade regular procedimentos e estabelecer ori-

entações para que o aluno desenvolva as habili-

dades e os conhecimentos necessários para o 

exercício da função do cargo público efetivo de 

Guarda Civil Municipal, facilitando a compre-

ensão do discente sobre a essência legal e social 

do trabalho desenvolvido pela corporação. 

 

Art. 4º - São objetivos específicos: 

I.  Apresentar, de maneira contextualizada, os 

conhecimentos teóricos que compõem o cenário 

da segurança pública, com vistas à consecução 

da missão institucional; 

II. Proporcionar um ambiente de formação em 

conformidade com os valores institucionais; 

III.Promover a construção de competências 

procedimentais e atitudinais para a execução 

das atividades laborais; 

IV. Inserir progressivamente o discente na 

prática profissional, promovendo a aproxima-

ção com a realidade operacional da GCMBH, 

possibilitando-lhe a aplicação dos conhecimen-

tos acumulados teoricamente; 

V. Dinamizar o processo de formação dentro 

de um enfoque proativo, para que o discente 
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seja estimulado a acompanhar as constantes 

inovações e transformações sociais e legislati-

vas; 

VI. Tratar o processo de aprendizagem como 

ferramenta contínua, de modo que os instru-

mentos utilizados no curso possam contribuir 

para que o profissional em formação tenha sub-

sídios para colaborar no processo de cresci-

mento institucional. 

 

 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

DO CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Seção I 

Da Matriz Curricular 

 

Art. 5° - A organização curricular ocorrerá nos 

termos do que dispõe o ANEXO XIV, do EDI-

TAL 01/2019, e suas atualizações, referente ao 

Concurso Público para provimento do cargo 

efetivo de Guarda Civil Municipal, conforme os 

aspectos legais e funcionais aplicáveis às Guar-

das Civis Municipais e à estrutura organizacio-

nal da GCMBH. 

 

Seção II 

Da Carga Horária do Curso 

 

Art. 6º – Conforme previsto no item 4.4.10 do 

EDITAL 01/2019, do Concurso Público para 

provimento do cargo efetivo de Guarda Civil 

Municipal, o Curso de Formação será desenvol-

vido em tempo integral, em cronograma único, 

com atividades extras e exclusivas da atividade 

fim, sem oportunidade de aplicação de atividade 

alternativa, podendo ocorrer em horários diurno 

e noturno, inclusive aos sábados, aos domingos 

e aos feriados. 

 

Parágrafo único: O CFP/GCMBH será desen-

volvido em duas etapas, sendo a primeira etapa, 

REGULAMENTAR, com carga horária total de 

712 horas e duração média de 18 semanas. A 

segunda etapa, COMPLEMENTAR, com carga 

horária total de 488 horas, será desenvolvida 

após aprovação no CFP/GCMBH e posse no 

cargo efetivo de Guarda Civil Municipal, a ser 

realizada ao longo do período probatório. 

 

TÍTULO IV 

DA ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

 

Seção I 

Dos Órgãos Estruturantes 

 

Art. 7°- Compõem a estrutura de coordenação 

do CFP/GCMBH: 

I. A Coordenação ACADEPOL/PCMG; 

II. A Coordenação de Ensino CFP/GCMBH; 

III. A Coordenação pedagógica; 

IV. O Corpo Docente. 

 

 

Seção I 

Da Coordenação ACADEPOL/PCMG 

 

Art. 8º - A estrutura das atividades acadêmicas 

promovidas pela ACADEPOL seguirá con-

forme disposto em seu Regimento Acadêmico, 

organizado no TÍTULO II de seu respectivo re-

gulamento previsto, em sistema de ensino, ins-

tituída por meio da PORTARIA Nº 

146/GAB/ACADEPOL/PCMG/2019. 

 

§1º - Compõem a estrutura das atividades aca-

dêmicas da ACADEPOL: 

I - A Congregação, na qual trata-se de colegiado 

de gestão que compete pronunciar-se sobre 

qualquer matéria que lhe for submetida; 

II - O Corpo Docente, que se compõe pelo 

Corpo Pedagógico da ACADEPOL competindo 

a coordenação e execução das atividades de en-

sino. 

 

§2º - A coordenação das atividades de ensino e 

o desenvolvimento do projeto pedagógico do 

curso serão promovidas de forma conjunta, sis-

têmica e integrada com a Coordenação do 

CFP/GCMBH. 

 

Seção II 

Da Coordenação do CFP/GCMBH 

 

Art. 9º - A Coordenação de Ensino do Curso de 

Formação Técnico-Profissional da GCMBH é 

composta pela Diretoria de Subcomando da 

GCMBH, na qualidade de fiscal do Acordo de 

Cooperação Técnica.  

 

§1º - Em sua ausência ou impedimento, a Ge-

rência de Departamento de Ensino e Eventos 

Especiais (GEDENESP) atuará na qualidade de 

fiscal substituto, nos termos do que dispõe o Di-

ário Oficial do Município de Belo Horizonte, 

Edição N. 6.408, datado de 4/12/2021. 
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§2º - A Coordenação Pedagógica se responsabi-

lizará pela supervisão e fiel observância do 

cumprimento da previsão editalícia do concurso 

público afeto ao CFP/GCMBH, bem como ado-

tará as medidas que possibilitem a elevação do 

nível de proeficiência dos corpos docente e pela 

supervisão didática e revisão constante do ma-

terial didático do plano de ensino. 

 

§ 3º - Cabe à Coordenação do CFP/GCMBH 

providenciar substituição de docentes quando 

comunicados da  impossibilidade de compareci-

mento. 

  

Seção III 

Do Corpo Docente 

 

Art. 10 - Compõem o corpo pedagógico do 

Curso de Formação Técnico-Profissional da 

GCMBH:  

I. Professor/Instrutor, profissional selecio-

nado por meio de processo específico de 

instrutoria no âmbito da PBH/GCMBH ou por 

meio de contrato específico promovido por 

processo administrativo próprio para esse fim; 

II. Chefes de Turma, indicados pela 

Coordenação do CFP/GCMBH para auxiliar no 

acompanhamento das turmas do CFP/GCMBH; 

III. Coordenação Pedagógica, promovida pela 

Coordenação de Ensino e Pesquisa da SMSP. 

 

§1º - As funções do corpo pedagógico serão 

exercidas, observando-se as seguintes atribui-

ções: 

I. Professor/Instrutor: Promover o exercício 

da atividade de docência e do desempenho das 

atividades didático- pedagógicas, embasadas no 

projeto desenvolvido para esse fim.  

II. Chefes de Turma: Auxiliar a Coordenação 

de Ensino do CFP/GCMBH, no desenvolvi-

mento da prática educacional, promovendo in-

tervenções que favoreçam o acompanhamento 

do processo de adaptação dos alunos às regras 

de planejamento e dos regulamentos do sistema 

de ensino instituído. 

III. Coordenação Pedagógica: Responsabili-

zar-se pela supervisão didática e revisão cons-

tante do material didático, do plano de ensino, 

bem como pela orientação, pelo acompanha-

mento e pelo desempenho da atuação do Profes-

sor/Instrutor junto ao corpo discente. 

 

§2º - Em demandas que envolver dúvida e/ou 

conflito estabelecido pela legislação vigente, 

Manual do Aluno e o Regimento Acadêmico da 

ACADEPOL, deverá ser solicitada pela Coor-

denação do CFP/GCMBH parecer da Assesso-

ria Jurídica. 

 

Seção IV 

Dos Deveres do Corpo Docente 

 

Art. 11 - São deveres do corpo docente: 

 

I. Apresentar, dentro do prazo definido, os 

programas das disciplinas e os planos de aula, a 

partir das bases curriculares integrantes da Ma-

triz Curricular do CFP/GCMBH; 

II.  Utilizar vestimenta adequada ao exercício 

da docência. Para instrutores da GCMBH, a 

composição de uniformes será definida pela Co-

ordenação do CFP/GCMBH de acordo com o 

previsto no Regulamento de Uniformes da 

GCMBH publicado pela Portaria SMSP 

018/2015, de 31 de outubro de 2015, para as au-

las práticas de qualquer natureza; 

III.  Observar as normas relativas ao ingresso, 

à permanência e à saída das salas de aula por 

parte dos alunos, além de outras que digam res-

peito ao gerenciamento da turma, sendo vedada 

a dispensa do cumprimento de quaisquer nor-

mas constantes neste Manual; 

IV. Cumprir, no que lhe couber, as normas de-

finidas neste Manual; 

V. Comunicar à Coordenação a impossibili-

dade de comparecer para ministrar aulas, com 

antecedência mínima de vinte e quatro horas, 

bem como eventuais atrasos.  

VI. Evitar o ingresso em sala de aula portando 

qualquer tipo de armamento, exceto nas aulas 

em que o equipamento seja imprescindível. Na 

impossibilidade, o docente deverá fazê-lo de 

forma velada; 

VII.  Formular, quando solicitado pela Coor-

denação, questões de avaliação relativas à disci-

plina lecionada; 

VIII.  Trabalhar na aplicação de provas finais 

dos cursos, quando indicado pela Coordenação. 

 

Art. 12 - Para fins pedagógicos, os professores 

serão avaliados pelos alunos, pela Coordenação 

Pedagógica e pela Coordenação de Ensino, re-

lativamente ao domínio e ao desenvolvimento 

do conteúdo programático, à clareza na exposi-
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ção, ao material didático utilizado, ao relaciona-

mento com a turma, à pontualidade e à apresen-

tação pessoal. 

 

 

TÍTULO V 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 13 - Os alunos classificam-se em: Aluno: 

candidato aprovado na 5° etapa do concurso pú-

blico para provimento do cargo efetivo de 

Guarda Civil Municipal, Edital do Concurso 

Público 01/2019, matriculado para ingressar no 

CFP/GCMBH, estando sujeito a participar de 

atividades acadêmicas do CFP/GCMBH; 

 

Parágrafo único - Todos os alunos são iguais em 

obrigações e em direitos, obedecidas as disposi-

ções do Edital do Concurso Público 01/2019-

GCMBH, deste Manual do Aluno e das demais 

legislações aplicáveis. 

 

 

Seção I 

Dos Direitos e Deveres do Corpo Discente 

 

Subseção I 

Dos Direitos 

 

Art. 14 - Ao aluno candidato do CFP/GCMBH 

são conferidos os seguintes direitos: 

 

I. Solicitar ao professor os esclarecimentos 

que julgar necessários à melhor compreensão 

dos conteúdos ministrados; 

II. Apresentar trabalhos ou defender ideias 

que sirvam para o desenvolvimento de matéria 

do curso, do estágio e de demais atividades de 

ensino; 

III. Manter contato, por intermédio do repre-

sentante de turma, com a Coordenação de Curso 

da GCMBH, observados os canais de comando 

definidos no inciso XXII, do art. 15, para solu-

ção de problemas educacionais e para encami-

nhamento dos problemas pessoais; 

IV. Receber da Coordenação de Curso da 

GCMBH o material didático, quando couber; 

V. Defender-se, em procedimento instaurado, 

para apurar transgressões pedagógicas e/ou dis-

ciplinares; 

VI. Apresentar qualquer solicitação e/ou re-

querimento, por escrito e em formulário pró-

prio, com a antecedência de quarenta e oito ho-

ras, salvo se o motivo exigir urgência maior. 

VII. Receber bolsa mensal, até a conclusão 

das disciplinas regulamentares, em valor equi-

valente a 1 (um) salário mínimo, de natureza in-

denizatória, sobre a qual não incidirá quaisquer 

descontos, à exceção dos dias de falta ao curso, 

que serão descontados na forma prevista nos art. 

56 e 57 da Lei nº. 9.319/2007; bem como fazer 

jus a Seguro de Acidentes Pessoais durante a re-

alização do Curso de Formação. 

VIII. Receber assistência educacional na 

forma de apoio da docência para compreensão 

do conteúdo ministrado compatível com os ob-

jetivos do respectivo curso; 

IX. Ser tratado com cortesia, com atenção e 

com respeito pelos instrutores, pelos funcioná-

rios, pelos pares e pelos superiores; 

X. Ser informado quanto aos resultados do 

seu rendimento educacional e assiduidade; 

XI. Receber diploma ou certificado de con-

clusão de curso; 

XII. Ter acesso às anotações de sua ficha de 

conceito, por meio da Coordenação do curso, 

caso tenha sido instituída; 

XIII. Usar, mediante disponibilidade e autori-

zação do professor/instrutor, as instalações e 

equipamentos para desenvolvimento das ativi-

dades de formação. 

 

Subseção II 

Dos Deveres 

 

Art. 15 - São deveres de todos os alunos: 

 

I. Ingressar e sair das dependências da ACA-

DEPOL obrigatoriamente pelo portão de acesso 

ao prédio destinado à sala de aula de sua respec-

tiva turma; 

II. Dirigir-se à sala de aula, antes dos sinais 

sonoros regulamentares, mantendo-se no local 

durante toda aula; 

III. Realizar todas as tarefas e as atividades 

exigidas pelo corpo docente no desenvolvi-

mento regular do curso; 

IV. Manter aparelhos, como telefone celular e 

smartphone, desligados durante as aulas, salvo 

se houver autorização do professor/instrutor; 

V. Permanecer em silêncio, no interior da sala 

de aula, quando da ausência do professor/instru-

tor, aguardando as instruções que o represen-

tante de turma deverá buscar na Coordenação de 

Ensino CFP/GCMBH; 

VI. Tomar posição de respeito, levantando-se, 

quando monitores, professores, instrutores, co-
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ordenadores, convidados e autoridades entra-

rem em sala de aula, em auditório ou em outro 

ambiente destinado à realização de instrução de 

qualquer natureza ou nos eventos cívicos; 

VII. Utilizar uniforme em todas as dependên-

cias da ACADEPOL e nos demais espaços ex-

ternos destinados às atividades de ensino do 

CFP/GCMBH, salvo quando autorizado a se 

apresentar com outro padrão de vestimenta, ve-

dado o uso de acessório de descaracterização; 

VIII. Ser representante de turma, na forma 

prevista neste Manual do Aluno; 

IX. Zelar pelas dependências e equipamentos 

disponibilizados durante as atividades de ensino 

do CFP/GCMBH, colaborando com a limpeza 

de todas as áreas; 

X. Comunicar imediatamente ao represen-

tante de turma qualquer irregularidade de que 

tenha conhecimento. 

XI. Participar de eventos cívicos nos dias e 

horários definidos pela Coordenação de Ensino 

da GCMBH; 

XII. Participar do CONDICIONAMENTO 

DISCIPLINAR, nos termos do parágrafo único 

deste artigo; 

XIII. Cumprir as diretrizes do Edital de Con-

curso Público 01/2019 e as disposições aplicá-

veis da Lei Municipal 9.319, de 19 de janeiro de 

2007, e demais legislações aplicáveis. 

XIV. Comportar-se com lealdade, com profis-

sionalismo e com disciplina em todas as suas 

atividades; 

XV. Cultivar a boa prática social, o espírito de 

justiça e a integridade profissional; 

XVI. Participar das atividades escolares com 

dedicação, com entusiasmo e com interesse; 

XVII. Manter, em todas as circunstâncias, 

conduta e apresentação pessoal irrepreensível; 

XVIII. Observar rigorosa probidade na exe-

cução de toda avaliação escolar que for apli-

cada, utilizando-se de recursos lícitos, compatí-

veis com a dignidade pessoal e escolar na sua 

execução; 

XIX. Ser pontual e assíduo; 

XX. Tratar todos com respeito, com equidade, 

com imparcialidade, com atenção e com digni-

dade; e acatar as ordens recebidas com inte-

resse; 

XXI. Contribuir para a elevação do prestígio 

da GCMBH, obedecendo aos princípios estatu-

tários; 

XXII. Observar a cadeia de comando e prece-

dência hierárquica, dirigindo-se à autoridade 

superior, após conhecimento do seu Chefe de 

Turma “superior imediato” ou quando requisi-

tado por esse; 

XXIII. Tomar conhecimento das disposições 

deste Manual do Aluno, do Estatuto da 

GCMBH, das normas da ACADEPOL e das 

normas gerais vigentes; 

XXIV. Acatar prontamente as ordens dos su-

periores hierárquicos, representantes de turma e 

discentes em função de Coordenação; 

XXV. Ter o devido zelo com o armamento, 

com os equipamentos, com os instrumentos, 

com os utensílios e com as dependências da 

Academia de Polícia (ACADEPOL), ou qual-

quer bem da Fazenda Pública Federal/Esta-

dual/Municipal e/ou privado que estiverem 

sendo utilizados para qualquer fim; 

XXVI. Promover estudos em códigos, manu-

ais técnicos e livros indicados pelos instrutores 

e o material didático disponível para acesso ne-

cessário ao bom desempenho das atividades de 

ensino, caso seja necessário; 

XXVII. Apresentar-se com o uniforme con-

servado, limpo e bem passado, e uniformizar-se 

impecavelmente, não se esquecendo de que a 

boa aparência é fundamental no relacionamento 

interpessoal, gerando confiança nos públicos in-

terno e externo; 

XXVIII. Trajar-se conforme especificações 

estabelecidas neste documento e demais regula-

mentos aplicáveis, atentando-se às disposições 

contidas no TÍTULO VIII - DA APRESENTA-

ÇÃO PESSOAL; 

XXIX. Manter o representante de turma infor-

mado sobre a necessidade de encaminhamento 

ao serviço de assistência médica; 

XXX. Ao ser dispensado por motivo de sa-

úde, informar imediatamente ao representante 

da turma, para que este, independentemente do 

dia ou horário do atendimento médico, comuni-

que ao Chefe de Turma e, na impossibilidade 

deste, à Coordenação de Ensino CFP/GCMBH; 

XXXI. Ao ser licenciado por motivo de sa-

úde, estando impossibilitado de dirigir-se à 

Academia, o discente deverá fazer contato tele-

fônico com o representante de turma e/ou Chefe 

de Turma ou com a Coordenação de Ensino 

CFP/GCMBH, comunicando os motivos, perí-

odo e local onde permanecerá durante a licença, 

sendo que essa providência deverá ser adotada 

imediatamente após o atendimento médico, in-

dependentemente do dia ou do horário que ele 

tenha ocorrido; 
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XXXII. Ao ser licenciado ou dispensado por 

motivos de saúde, providenciar a imediata apre-

sentação de tal documento à Coordenação de 

Ensino CFP/GCMBH, para controle e arquivo, 

sendo o prazo máximo estabelecido de 24 horas. 

Em caso de impossibilidade de comparecimento 

pessoal do discente, a documentação pode ser 

enviada por e-mail ou por meio de procurador 

constituído; 

XXXIII. Estar ciente dos telefones de contato 

do representante da turma, do Chefe de Turma 

e da Coordenação de Ensino CFP/GCMBH; 

XXXIV. Comunicar imediatamente à coorde-

nação do curso o envolvimento em ocorrência 

de qualquer natureza, apresentando o  relatório 

dos fatos, contendo número do Boletim de 

Ocorrência (BO), no primeiro dia útil após a 

ocorrência; 

XXXV. Manter atualizados seus dados cadas-

trais com o representante da turma e este junto 

à secretaria acadêmica, quais sejam: endereço, 

telefone, dependentes, estado civil e outros, in-

dependentemente de requisições para tal; 

XXXVI. Informar, com antecedência, ao res-

ponsável pela chamada, sempre que estiver im-

possibilitado de comparecer a qualquer evento; 

XXXVII. Manter o armário localizado no 

vestiário, quando e se for disponibilizado, devi-

damente trancado com cadeado durante a ativi-

dade escolar, sendo vedada a utilização desses 

armários fora do período de expediente escolar 

ou da disciplina; 

XXXVIII. Tomar conhecimento das ordens e 

das atividades passadas na academia em todas 

as chamadas, consultando a respectiva ATA da 

atividade na coordenação do curso e/ou o repre-

sentante da turma, caso não esteja em forma por 

qualquer motivo; 

XXXIX. Ao ser intimado a comparecer às au-

diências em fóruns e delegacias, o discente de-

verá apresentar cópia da intimação à coordena-

ção do curso, para fins de acompanhamento, de 

controle e de arquivo; 

XL. Identificar-se corretamente em suas ava-

liações escolares (nome completo, sem rubri-

cas); 

XLI. Conhecer, respeitar, internalizar e exter-

nalizar, em suas ações, a identidade organizaci-

onal da GCMBH; 

XLII. Obedecer rigorosamente às exigências 

e às normas da Academia de Polícia Civil, pre-

vistas em seu Regimento Acadêmico; 

XLIII. Ter boa postura e compostura dentro e 

fora do ambiente de formação; 

XLIV. Ao dirigir a palavra aos Superiores, 

Professores, Instrutores e Chefes de Turma, efe-

tuá-la de forma respeitosa, utilizando-se o pro-

nome de tratamento “Senhor(a)”; 

XLV. Ao passar por um superior hierárquico, 

o discente deve declinar-lhe o merecido e cor-

reto tratamento respeitoso; 

XLVI. Ao caminhar, conduzindo qualquer 

material, o discente deverá fazê-lo com a mão 

esquerda ao lado do corpo; 

XLVII. Ao entrar em forma, na sua respectiva 

fração, as mãos devem estar livres de qualquer 

objeto, exceto nas instruções com armamento e 

outros materiais didáticos; 

XLVIII. Manter a organização, a limpeza e a 

conservação dos ambientes de uso comum e os 

destinados às práticas de ensino; 

XLIX. Sempre que a disposição das carteiras 

ou à ordem de ocupação da sala de aula for al-

terada, em razão de alguma atividade, cada dis-

cente deverá responsabilizar-se por recolocar 

seu material, conforme o mapa da sala. 

L. Concorrer à escala de serviço interna ou 

externa às dependências da Academia, em horá-

rio diurno ou noturno, em plantões de 12 horas, 

como forma de adaptação ao serviço, conforme 

dispuser Ordem de Serviço da Coordenação de 

Ensino do CFP/GCMBH; 

 

Parágrafo único - O CONDICIONAMENTO 

DISCIPLINAR consiste na disposição dos alu-

nos em horário e local previamente estabeleci-

dos pela Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, para que se proceda à realização 

de chamada, de inspeções e de orientações ge-

rais. Objetiva, também, a obtenção de determi-

nados padrões coletivos de uniformidade e sin-

cronização, bem como proporciona ao aluno a 

compreensão dos princípios da GCMBH, em 

especial, a hierarquia e a disciplina, emergindo 

o sentimento de coesão e reflexos da obediên-

cia, como fatores preponderantes na formação 

profissional e psíquica do Guarda Civil Munici-

pal. 

 

Subseção III 

Das Vedações 

 

Art. 16 - Ao aluno é vedado: 

 

I. Consumir alimentos no interior de qualquer 

ambiente onde esteja ocorrendo as atividades do 

curso de formação; 
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II. Ingressar nas áreas de acesso restrito, como 

sala dos professores, coordenações e prédio da 

direção, exceto quando convocado ou autori-

zado; 

III. Fazer uso de bebidas alcoólicas ou de 

substâncias ilícitas, nas dependências da ACA-

DEPOL ou nas áreas externas de ensino do 

CFP/GCMBH. Da mesma forma, é proibida a 

permanência de quem estiver sob efeito dessas 

substâncias; 

IV. Participar de jogos de azar, nas dependên-

cias da ACADEPOL ou nas áreas externas de 

ensino do CFP/GCMBH: 

V. Acessar a internet por meio de computado-

res e outros aparelhos, ou utilizar telefone celu-

lar/smartphones durante as aulas, exceto 

quando autorizado; 

VI. Utilizar as dependências da ACADEPOL 

para a realização de reuniões ou para tratar de 

assunto que não esteja relacionado ao curso de 

formação, exceto quando autorizado; 

VII. Realizar ou divulgar imagens e conteúdo 

audiovisual de aulas, de alunos, do corpo do-

cente, de instalações ou de fatos ocorridos no 

âmbito da ACADEPOL ou áreas externas de 

ensino do CFP/GCMBH, exceto quando 

autorizado;  

VIII. Fumar nas dependências da ACADE-

POL ou nas áreas externas de ensino do 

CFP/GCMBH; 

IX. Utilizar óculos escuros durante o condici-

onamento disciplinar e nas práticas educacio-

nais das aulas, em seminários, em palestras, em 

estágios, etc. Lentes do tipo transitions ou fotos-

sensíveis são permitidas; 

X. Portar arma branca ou de fogo, materiais 

inflamáveis, corrosivos, explosivos, tóxicos de 

qualquer natureza ou objeto que represente pe-

rigo para si ou para a comunidade escolar, sem 

supervisão pedagógica; bem como solicitar a 

sua guarda no campus da ACADEPOL ou pelo 

monitor em atividades externas; 

XI. Utilizar uniforme fora das dependências 

da ACADEPOL ou das unidades em que o 

aluno estiver em formação ou realizando vi-

sita/atividade supervisionada, exceto nos traje-

tos dos respectivos deslocamentos. 

 

Art. 17 – A Coordenação de Ensino do CFP, em 

conjunto com a Direção da ACADEPOL, po-

derá estabelecer outras vedações no decorrer do 

curso, visando o bom andamento das atividades 

pedagógicas. 

 

Subseção IV 

Do Representante Geral 

 

Art. 18 – O representante geral de turmas deno-

minado “xerife-geral” será um aluno do curso, 

designado por meio de indicação da Coordena-

ção de Ensino do CFP/GCMBH a qualquer 

tempo. 

 

Art. 19 – Ao xerife-geral compete: 

 

I. Receber o pré-anúncio dos xerifes de turma, 

10 (dez) minutos antes das chamadas, e con-

firmá-lo no ato da formatura dos cursos para as 

chamadas; 

II. Prestar anúncio ao Coordenador de Ensino 

do CFP/GCMBH ou seu eventual substituto;  

III. Apresentar à Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH a comunicação dos ausentes, dos 

faltosos ou dos atrasados; 

IV. Recolher dos xerifes de turma os encami-

nhamentos médicos; 

V. Proceder à chamada dos alunos nas forma-

turas extraordinárias; 

VI. Auxiliar os integrantes da Coordenação 

de Ensino do CFP/GCMBH na disciplina, du-

rante as formaturas, quando solicitado; 

VII. Proceder à leitura das ordens existentes e 

transmitir as orientações devidas aos xerifes de 

turma. 

 

Parágrafo único - Ao subxerife-geral compete 

auxiliar o xerife-geral em todas as suas atribui-

ções, bem como substituí-lo nas ocasiões de seu 

impedimento ou quando for demandado pela 

Coordenação de Ensino do CFP/GCMBH. 

 

Subseção V 

Do Representante de Turma 

 

Art. 20 - O representante de turma denominado 

xerife será designado pela coordenação de En-

sino, com a finalidade de estabelecer o elo de 

comunicação entre os alunos e o Chefe de 

Turma, durante as atividades programadas para 

o dia. 

 

§1º - Todo aluno está sujeito ao exercício da ati-

vidade de representante de turma. 

 

§2º - A ausência ou o atraso do aluno para a ati-

vidade de representante de turma implica subs-

tituição imediata por aquele cujo nome esteja 

logo a seguir no diário de classe, caso em que o 
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faltoso assumirá a representação da turma no 

dia seguinte ao seu comparecimento. 

 

§3º - A atuação do aluno como representante de 

turma, a critério do Chefe de Turma, poderá ser 

repetida quantas vezes forem necessárias.  

 

Art. 21 - São atribuições do representante de 

turma: 

 

I. Comparecer à Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, trinta minutos antes do horário 

do condicionamento disciplinar, para receber 

orientações e a pasta do representante de turma, 

responsabilizando-se pelo que lhe for entregue; 

II. Garantir a disciplina da turma, inclusive na 

ausência do professor ou do Chefe de Turma; 

III. Registrar, no diário de classe, atrasos, au-

sências e irregularidades relacionadas à apre-

sentação pessoal, disciplinar e à atividade aca-

dêmica; 

IV. Adotar cautela para que não falte equipa-

mento e material de uso do professor; 

V. Encaminhar documentos à Coordenação 

de Ensino do CFP/GCMBH, zelando pelo sigilo 

e pela integridade do conteúdo; 

VI. Levar ao conhecimento dos alunos, por 

meio do Chefe de Turma, as orientações e as in-

formações recebidas da Coordenação de Ensino 

do CFP/GCMBH; 

VII. Comunicar, por meio do Chefe de 

Turma, à Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, transcorridos dez minutos do si-

nal sonoro de início da aula, a ausência do pro-

fessor; 

VIII. Determinar que a turma fique de pé por 

ocasião da entrada em sala do Chefe de Turma, 

dos monitores, das autoridades, dos visitantes, 

dos diretores e da equipe docente, bem como na 

saída deles; 

IX. Adotar medidas para a preservação da 

limpeza do local destinado à atividade acadê-

mica;  

X. Advertir o aluno para não frequentar, sem 

autorização, dependência da ACADEPOL di-

versa daquela destinada à realização da ativi-

dade acadêmica; 

XI. Promover o companheirismo, o respeito, 

a solidariedade, a urbanidade e a cortesia; 

XII. Orientar a turma e interagir com o Chefe 

de Turma, com o monitor e com a Coordenação 

de Ensino do CFP/GCMBH para informar sobre 

as ocorrências durante as atividades externas;  

XIII. Responsabilizar-se pela distribuição de 

material didático; 

XIV. Apagar as luzes, desligar ventiladores e 

equipamentos eletrônicos, manter em ordem os 

móveis e demais equipamentos, fechar as jane-

las e a porta ao sair da sala de aula e demais de-

pendências onde for realizada a atividade aca-

dêmica; 

XV. Comparecer à Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, em até dez minutos após o tér-

mino de cada aula ou atividade, para receber 

orientações e apresentá-las aos alunos; além de 

transpor orientações e informações para o diário 

de classe devidamente preenchido, bem como, 

ao final do último turno, para devolução do que 

lhe foi confiado; 

XVI. Determinar o retorno dos alunos para a 

sala antes de soar o sinal sonoro de início da 

aula; 

XVII. Dirigir-se imediatamente à Coordena-

ção de Ensino do CFP/GCMBH, quando a ati-

vidade acadêmica for encerrada antes do horá-

rio estabelecido, a fim de receber orientações; 

XVIII. Cumprir outras tarefas designadas 

pelo Chefe de Turma. 

 

Art. 22 – O representante de turma ou o seu 

substituto exercerá a representação da turma 

para todos os fins, bem como das questões de 

ordem individual, junto ao corpo docente, ob-

servados os seguintes procedimentos: 

I. As questões coletivas serão dirimidas e 

apresentadas ao Chefe de Turma, por meio de 

requerimento escrito, que indicará a quem de-

verá ser dirigido, em observância ao princípio 

da hierarquia; 

II. Solicitações de ordem individual, com re-

flexos nas atividades acadêmicas, serão encami-

nhados pelo representante de turma, na forma 

do inciso anterior, exceto quando se tratar de 

questões pessoais, situação em que o interes-

sado poderá dirigir-se diretamente à Coordena-

ção de Ensino do CFP/GCMBH, observados os 

canais de comando hierárquico. 

 

Art. 23 – O representante de turma que praticar 

infrações pedagógicas e/ou disciplinares, nas 

dependências da ACADEPOL, devidamente 

comprovadas, poderá ser destituído da função a 

critério da Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH. 

 

Parágrafo único - Quando for notório que o re-

presentante de turma não exerce liderança ou 
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que não possui características inerentes a um lí-

der, a critério da Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, poderá ser destituído da função. 

 

TÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS DE                  

COMUNICAÇÃO ACADÊMICA 

 

Art. 24 - Os procedimentos de comunicação 

acadêmica que visam solicitações de providên-

cias, no âmbito do processo educacional, pos-

suem regras que devem ser observadas pelo 

corpo docente e discente, quando do encami-

nhamento de seus pleitos. 

 

Parágrafo único - Os procedimentos de comuni-

cação acadêmica subdividem-se em: 

 

I. Canal de comunicação pedagógico: aquele 

por meio do qual o docente encaminha aos seus 

superiores os assuntos relacionados ao processo 

educativo, observando-se o fluxo definido no 

Regimento Acadêmico da ACADEPOL/PCMG 

e demais normas contratuais vigentes; 

II. Canal de comunicação do aluno: aquele 

por meio do qual o aluno encaminha suas de-

mandas de ordem administrativa, observando a 

sequência de comando: Aluno, Representante 

de Turma, Chefe de Turma, e, se for o caso, a 

Coordenação de Ensino do CFP/GCMBH. 

 

TÍTULO VII 

DO REGIME ESCOLAR 

 

Seção I 

Das Aulas 

 

Art. 25 - O aluno está sujeito ao cumprimento 

das regras próprias de cada atividade acadêmica 

em que se encontrar matriculado/inscrito. 

 

§1º - A programação, o calendário e o quadro de 

horários das atividades acadêmicas, dentro das 

respectivas modalidades de ensino, serão defi-

nidos pela Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, em conjunto com a Divisão Psi-

copedagógica da PCMG e disponibilizado se-

manalmente aos alunos para acompanhamento 

das atividades. 

 

§ 2º - O acompanhamento das atividades práti-

cas de natureza acadêmica ocorrerá conforme 

definido pela Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, em conjunto com a Divisão Psi-

copedagógica da PCMG.  

 

§ 3º - O aluno está sujeito ao cumprimento de 

atividade extracurricular assistida, podendo ser 

convocado em dia e horário considerados con-

venientes pela Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, no interesse do ensino e da 

aprendizagem. 

 

Art. 26 - As aulas terão duração de cinquenta 

minutos, serão geminadas e seguidas de interva-

los de, no mínimo, dez minutos. 

 

Art. 27 - O Curso de Formação Técnico-Profis-

sional GCMBH ministrado na ACADEPOL ou 

em outro espaço físico a ser definido pela 

SMSP, preferencialmente seguirão os seguintes 

procedimentos: 

I. No turno da manhã, a abertura da sala de 

aula ocorrerá às 07h20min; 

II. Às 07h30min e às 13:40min, será dado o 

sinal de advertência para que os alunos perma-

neçam no local determinado pelo Chefe de 

Turma, para realização da chamada e do CON-

DICIONAMENTO DISCIPLINAR, previsto 

no parágrafo único, do art. 15 deste Manual; 

III. No turno da manhã, as aulas iniciar-se-ão 

às 08:00h.; 

IV. No turno da tarde, as aulas iniciar-se-ão às 

14h.; 

V. Iniciada a aula, o professor aferirá a pre-

sença de alunos, com apoio do Chefe de Turma, 

o qual anotará, no diário de classe, a presença 

ou ausência dos alunos. 

VI. Quando necessário, os alunos deverão 

permanecer em local determinado pelo Chefe de 

Turma, para realização da chamada e do condi-

cionamento disciplinar. 

 

§1º - Após o acionamento do sinal sonoro para 

início das aulas, em quaisquer dos turnos, não 

será permitido o ingresso de alunos nas salas, 

salvo em casos excepcionais, devidamente jus-

tificados e autorizados. 

 

§2º - Poderá ser alterado o horário e a duração 

das aulas, em caso de necessidade, mediante ex-

posição de motivos elaborados pela Coordena-

ção de Ensino do CFP/GCMBH. Em tais cir-

cunstâncias a comunicação ocorrerá com ante-

cedência de 24h, durante a realização do condi-

cionamento disciplinar previsto no inciso II, do 

art. 27. 
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Art. 28 - As atividades de classe poderão ser 

complementadas, quando conveniente, pela 

participação dos alunos em palestras, em confe-

rências, em seminários ou em outras atividades, 

cujo conteúdo se relacione com o ensino poli-

cial. 

 

Seção II 

Da Frequência às Atividades Acadêmicas 

 

Art. 29 - A frequência é obrigatória em todas as 

atividades acadêmicas previstas. 

 

§1º - A avaliação de frequência é a apuração in-

dividual, por disciplina ou atividade curricular, 

da assiduidade e da pontualidade durante o 

curso. 

 

§2º - Conforme previsão contida no item 4.4.4 

do Edital nº. 01/2019 do Concurso Público 

GCMBH, o candidato será considerado infre-

quente quando deixar de comparecer a mais de 

25% (vinte e cinco por cento) das aulas minis-

tradas por área temática ou por atividade curri-

cular, sem justificativa plausível (Lei Federal nº 

9394/96, artigo 24, inciso VI). 

 

§3º - O abono de falta justificada não é compu-

tado para os fins do disposto no parágrafo ante-

rior. 

 

§4º - Não constitui direito do aluno se ausentar 

das aulas e o percentual de infrequência referido 

no § 2º constitui tão somente limite máximo que 

a Coordenação de Ensino CFP/GCMBH poderá 

acolher para justificação de faltas, nos casos 

previstos neste Manual do Aluno. 

 

§5º - Salvo autorizado pela Coordenação de En-

sino CFP/GCMBH, não será permitida a en-

trada de aluno que chegar após o início das aulas 

do turno, incluindo as atividades práticas. Essa 

falta será registrada, cumulando-se até a carac-

terização da infrequência para fins de desliga-

mento do curso e/ ou providência de ordem dis-

ciplinar. 

§6º - Considera-se turno de aula a fração do dia 

correspondente à parte da manhã, da tarde ou da 

noite.  

 

§7º - Não se aplica o disposto no § 5° para a 

atividade prática programada ou de estágio que 

se realizar fora do campus I, sendo considerada 

a falta integral quando o aluno chegar após o 

início das atividades, salvo justa causa. 

 

§8º - Sem prejuízo das penalidades acadêmicas 

decorrentes, o disposto no § 5º também será 

aplicado quando o aluno se ausentar de ativi-

dade acadêmica antes de seu término, sem pré-

via autorização da Coordenação de Ensino 

CFP/GCMBH. 

 

Art. 30 - A aferição da frequência do aluno em 

cursos presenciais será controlada pela Coorde-

nação de Ensino CFP/GCMBH, tendo como 

base os diários de classe ou os documentos de 

acompanhamento. 

 

Art. 31 – Mediante análise de viabilidade, o Se-

cretário Municipal de Segurança e Prevenção 

poderá conceder ao aluno até cinco dias letivos 

de abono de falta justificada no Curso de For-

mação Técnico-Profissional. 

 

§1º - As licenças, os abonos e os afastamentos 

são regidos pela Lei 9.319, de 19 de janeiro de 

2007, e por demais legislações vigentes. 

 

§2º - O não acolhimento da justificativa de falta 

implica registro da ausência no atestado de fre-

quência mensal do aluno, se prejudicado parcial 

ou integral, o dia de trabalho, além da apuração 

de transgressão disciplinar e da aplicação das 

sanções decorrentes. 

 

Art. 32 - As ausências não justificadas serão 

consideradas faltas à pratica educacional para o 

aluno matriculado no Curso de Formação Téc-

nico-Profissional, acarretando transgressão dis-

ciplinar, aferição de frequência parcial, em con-

formidade à legislação. 

 

Parágrafo único - Para efeito deste Manual, as 

faltas justificadas eximem o aluno da aplicação 

da sanção disciplinar prevista na legislação pró-

pria e neste documento. 

 

Art. 33 - Nas aulas de defesa pessoal, de educa-

ção física ou de técnicas de ação policial, e ou-

tras de conteúdo técnico-operacional, o aluno 

que não apresentar condições de participar efe-

tivamente dos treinos deverá estar presente para 

assisti-las, sob responsabilidade do profes-

sor/instrutor. 
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Parágrafo único - Quando a atividade prática 

impuser risco à integridade física, o aluno de-

verá utilizar, obrigatoriamente, equipamento de 

proteção individual, como protetores auricula-

res, óculos de proteção e outros indicados ante-

cipadamente pelo professor. 

 

Art. 34 - Em caso de necessidade, em decorrên-

cia de motivo relevante e inadiável, o aluno de-

verá solicitar dispensa de aula, com ou sem 

abono da frequência, com antecedência mínima 

de 48 horas.  

 

§1º - Na impossibilidade de cumprir o disposto 

no caput, o aluno deverá apresentar requeri-

mento, comprovando a falta ou o atraso, imedi-

atamente após o fato ou, não sendo possível, no 

primeiro dia útil subsequente. 

 

§2º - Compete à Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH, em conjunto com a Coordena-

ção da ACADEPOL, examinar e deliberar sobre 

o requerimento apresentado. 

 

TÍTULO VIII 

DA APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 

Art. 35 – Conforme disposto no Regulamento 

de Uniformes da GCMBH, instituído por meio 

da PORTARIA SMSEG Nº 018-2015/DOM 

4918-2015, combinado com o inciso III, art. 

135, da Lei Municipal nº 9.319/07 e item 4.4.9 

das disposições editalícias do Concurso Público 

da GCMBH, o traje padrão a ser usado durante 

as atividades acadêmicas presenciais, de uso 

obrigatório, com aquisição direta e ônus integral 

do aluno, classifica-se em: 

I. Uso diário Alunos e Alunas: Camisa de gola 

olímpica padrão GCMBH, calça jeans, sem de-

talhes ou adereços, de cor azul escuro; blusa de 

frio azul marinho noite, tipo pulôver, padrão 

GCMBH; tênis de cor predominantemente 

preta, fechado; meia branca de cano longo sem 

detalhes; e cinto preto com fivela padrão 

GCMBH. 

 

II. Educação Física: 

 

a) ALUNA: camisa de gola olímpica padrão 

GCMBH, short azul marinho padrão GCMBH; 

tensor azul-marinho, tênis de cor predominante-

mente preta e meia branca de cano longo sem 

detalhes.  

 

b) ALUNO: camisa de gola olímpica padrão 

GCMBH; short azul marinho padrão GCMBH; 

tênis de cor predominantemente preta e meia 

branca cano longo sem detalhes; 

 

III. Defesa Pessoal: o mesmo a ser usado nas 

aulas de Educação Física; 

 

§1º - A aquisição de uniforme de que tratam os 

incisos I a III será realizada através dos forne-

cedores credenciados pela GCMBH. 

 

§ 2º - Aos discentes não é permitido o uso de 

piercings, de pingentes, de alargadores e de 

acessórios assemelhados na orelha, durante a re-

alização de quaisquer atividades acadêmicas re-

lacionadas ao curso.  

 

§3º - Os alunos devem estar sempre com as 

unhas limpas e aparadas. 

 

§4º - A aluna poderá usar maquiagem discreta. 

 

§5º - É facultado à aluna, exceto nas aulas de 

Educação Física, de Defesa Pessoal e de Téc-

nica de Abordagem Policial, o uso de brincos 

com diâmetro máximo de 1cm, sendo vedado 

utilizar argolas ou pingentes que ultrapassem o 

lóbulo da orelha. 

 

§6º - Em todas as atividades acadêmicas, a aluna 

adotará penteado, observando os seguintes ti-

pos: 

 

 
 

IV. O cabelo curto deverá ser usado com pen-

teado tradicional, não podendo o seu compri-

mento ultrapassar a altura da gola do uniforme, 

conforme imagem ilustrativa abaixo: 

V. O cabelo médio deverá ser usado preso, 

como um coque, no alto da cabeça, ficando à re-

taguarda, conforme imagem ilustrativa e obser-

vações abaixo: 
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VI. Se o cabelo estiver preso em coque, será 

obrigatório o uso de tela confeccionada em 

nylon ou em algodão, tipo “redinha” na cor 

preta. Caso o cabelo esteja preso em trança, a 

ponta deverá ser embutida na própria trança ou 

dado o acabamento com coque. 

VII. O cabelo longo deverá ser usado preso, 

como um coque mais baixo, conforme imagem 

ilustrativa abaixo. Será obrigatório o uso de tela 

confeccionada em nylon ou em algodão, tipo 

“redinha” na cor preta. Caso o cabelo esteja 

preso em trança, a ponta do cabelo deverá ser 

embutida na própria trança ou dado o acaba-

mento com coque: 

 

 
 

VIII. Ficam vedados cortes ou penteados em 

que o cabelo passe a conter desenhos, palavras, 

dreads, tererês, tranças embutidas ou similares. 

 

IX. As alunas, que tenham dúvidas sobre qual 

a melhor forma de arrumá-los, dentro dos pa-

drões estabelecidos neste Manual, deverão pro-

curar a coordenação do curso, para dirimi-las.  

 

X. Não poderão ser utilizados processos de 

tinturas cujas colorações fujam ao tradicional 

ou comumente usados, tais como: verde, la-

ranja, azul, rosa, platinado e outros;  

 

XI. Fica proibido o uso de tiaras, de arcos, de 

faixas, de laços ou similares.  

 

XII. O uso de franja fica facultado no máximo 

até a linha superior da sobrancelha, evitando-se 

prejudicar a visão. 

 

XIII. Os acessórios, como grampos, redes, 

prendedores e outros devem seguir a tonalidade 

do cabelo, devendo ser praticamente impercep-

tíveis no que se refere a cores e tamanhos.  

 

XIV. Quando estiver usando o uniforme, para 

a prática de educação física ou de defesa pes-

soal, a discente que possua cabelos longos po-

derá usar o penteado denominado “rabo de ca-

valo”, e, quando adotado, deverá ser feito, uni-

formemente. 

 

Art. 36 - A aluna ainda deve abster-se de:  

 

I. Usar brincos de tamanho superior a 1 (um) 

centímetro, ou mais de 1 (um) brinco por orelha, 

estando uniformizada; 

II. Manter as unhas excessivamente crescidas; 

III. Usar esmaltes de cores extravagantes, tais 

como vermelho, preto, amarelo e verde, dentre 

outras, sendo admitida a utilização de esmaltes 

de cores suaves, 

IV. Usar piercings visíveis, estando uniformi-

zada; 

V. Usar batons coloridos, devendo limitar-se 

ao uso de cores leves e discretas que realcem, 

no máximo, a tonalidade da pele; 

VI. Usar joias durante as atividades do curso; 

 

§7º - O corte de cabelo para o aluno deve ser 

aparado curto, sem coloração extravagante, 

conforme os exemplos das ilustrações a seguir: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8º - Entende-se como referência do “aparado 

curto” o corte de cabelo apresentado na imagem 

acima, em que se usa, para a parte inferior 
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(nuca) e lateral do crânio a máquina n° 2 e, para 

a parte superior do crânio, a máquina n° 3; o “pé 

do cabelo” deve ser aparado com tesoura ou 

com navalha. Haverá exceções no caput deste 

artigo, quando o servidor raspar todo o cabelo 

e/ou for calvo. 

 

§9º - Não é permitido o uso de barba, de bigode, 

de cavanhaque e de costeletas alongadas, du-

rante o CFP/GCMBH, devendo-se raspar por 

completo toda a barba, ficando a pele do rosto 

lisa e sem pelo. 

 

TÍTULO IX 

DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

E DE APROVAÇÃO NO CURSO 

DE FORMAÇÃO 

 

Seção I 

Da Forma de Avaliação e Aprovação 

 

Art. 37 - Os alunos matriculados no Curso de 

Formação Técnico-Profissional serão submeti-

dos aos seguintes indicadores de avaliação edu-

cacional, cujo somatório totaliza 100 (cem) 

pontos, em observância às disposições editalí-

cias do Concurso Público da GCMBH, em es-

pecial quanto ao item 4.4 – DO CURSO DE 

FORMAÇÃO:  

I. .   Avaliação ao final das disciplinas teóricas 

ministradas pela Guarda Civil Municipal, 40 

questões, valendo 1 ponto cada questão, perfa-

zendo 40 (quarenta) pontos; 

II.    Avaliação ao final das disciplinas teóricas 

ministradas pela Fundação Contratada, 60 ques-

tões, valendo 1 ponto cada questão, perfazendo 

60 (sessenta) pontos;   

III.   Avaliação do Rendimento Acadêmico 

para as disciplinas práticas de Defesa Pessoal, 

Educação Física, Ordem Unida, Técnica de 

Abordagem Policial e Atendimento Pré-Hospi-

talar Policial - APH, que será atribuído conceito 

APTO e INAPTO, dentro de uma escala de 0 a 

5 pontos. 

 

Art. 38 - A Avaliação prevista no Art. 37, inciso 

III, será aferida pelo instrutor da disciplina em 

consonância com os critérios estabelecidos na 

formação em segurança pública, coerente com 

as habilidades e competências pretendidas a se-

rem desenvolvidas pelo aluno, no respectivo 

método de ensino, disposto no projeto pedagó-

gico. 

 

Parágrafo único - As habilidades e competên-

cias de que tratam o caput embasarão a aferição 

de aptidão do aluno para essas disciplinas, es-

tando contidas no cômputo geral da pontuação 

do CFP/GCMBH. 

 

Art. 39 - Durante as provas, os alunos não po-

derão comunicar-se entre si ou com outras pes-

soas, nem ter consigo, para consulta, papéis, 

apostilas, livros e outros objetos; bem como 

identificar-se, de qualquer forma, por meio de: 

nome, matrícula funcional, sinais, entre outros, 

salvo nos campos de preenchimento obrigató-

rio. 

 

Parágrafo único - A prática de quaisquer atos 

descritos no caput importa atribuição de nota 

zero ao aluno, com a indicação do motivo, sem 

prejuízo da sanção disciplinar prevista neste Re-

gimento. 

 

Art. 40 - Nenhum aluno poderá, antes do tér-

mino do período de sigilo da prova, deixar a sala 

de aula, salvo em caso de força maior, quando o 

responsável pela aplicação da prova solicitar à 

Coordenação de Ensino CFP/GCMBH a desig-

nação de um coordenador para acompanhá-lo. 

 

Seção II 

Recursos Em Razão Das Avaliações 

 

Art. 41 – Contra as decisões desta etapa caberá 

interposição de recurso conforme regras editalí-

cias e disposições contidas nos demais critérios 

de planejamento e os regulamentos do sistema 

de ensino definidos para realização do 

CFP/GCMBH.  

 

Art. 42 – Conforme previsto no item 4.4.6 do 

Edital 01/2019 do Concurso Público GCMBH, 

será considerado APROVADO no Curso de 

Formação o candidato que obtiver o mínimo de 

60% (sessenta por cento) em cada conteúdo pro-

gramático e não for considerado infrequente em 

nenhuma disciplina. 

 

Art. 43 - O aluno ausente à prova, bem como 

aquele que não obtiver a nota mínima exigida, 

será reprovado no curso. 

 

Parágrafo único: Situações excepcionais e devi-

damente justificadas serão avaliadas pela Coor-

denação de Ensino do CFP/GCMBH, a quem 
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caberá encaminhar à ACADEPOL, quando for 

o caso.  

 

Art. 44 - Os alunos aprovados serão classifica-

dos pelo critério decrescente do somatório dos 

pontos obtidos nas avaliações aplicadas durante 

o curso.  

 

Parágrafo único – Caso ocorra empate, para a 

regularização da situação, será adotado o crité-

rio decrescente do somatório dos pontos obtidos 

nas avaliações aplicadas durante o curso, obser-

vando a ordem sequencial dos módulos e dos 

conteúdos programáticos previstos no Edital 

01/2019.  

 

Art. 45 – Ao final do Curso será expedido certi-

ficado de conclusão ao aluno aprovado. 

 

TÍTULO X 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Seção I 

Da Transgressão Pedagógica 

 

 

Art. 46 - Atos e omissões que atentem contra as 

normas internas, durante a realização do Curso 

de Formação Técnico-Profissional da GCMBH 

serão apurados por meio de procedimento pró-

prio para Apuração de Transgressão Pedagó-

gica, conforme disposto no TÍTULO IV, DO 

REGIME DISCIPLINAR, constante no Regi-

mento Acadêmico da ACADEPOL, instituída 

por meio da PORTARIA N° 146/GAB/ACA-

DEPOL/PCMG/2019. 

 

Art. 47 - A conduta disciplinar do aluno será 

analisada pela Coordenação de Ensino 

CFP/GCMBH sobre os seguintes aspectos: 

I. Participação: a ação e o efeito de participar 

(tomar parte, intervir, compartilhar, denunciar, 

fazer-se presente); 

II. Solidariedade: o ato de colaboração recí-

proca em face dos interesses ou propósitos que 

sejam comuns entre os integrantes da comuni-

dade acadêmica; 

III. Pontualidade: o ato de estar presente em 

um compromisso acadêmico na hora estipulada; 

 

IV. Assiduidade: o ato de estar presente, de 

forma regular, em compromisso acadêmico; 

V. Urbanidade: o conjunto de formalidades e 

procedimentos que demonstram boas maneiras 

e respeito entre os cidadãos, como afabilidade, 

civilidade, cortesia e camaradagem; 

VI. Cumprimento dos deveres: o atendimento 

ao conjunto das regras estabelecidas para os alu-

nos. 

 

Art. 48 – A análise da conduta disciplinar estará 

dentro do escopo de trabalho que será realizado 

para fins de atendimento ao que prevê os itens 

4.4.9, 9.4.5 e 9.4.5.1 das disposições editalícias 

do concurso público.  

 

 

Seção II 

Da Infrações à Disciplina 

 

Art. 49 – As infrações à disciplina estão previs-

tas nas Normas Gerais de Ação no Edital do 

Concurso Público nº 01/2019, em seu Anexo 

XVII, bem como as constantes neste Manual. 

 

Art. 50 – Todas as ações ou omissões não espe-

cificadas nestas Normas Gerais de Ação e/ou 

qualificadas como crime nas leis penais, prati-

cadas contra: 

I. A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o 

Selo Nacional e as Armas Nacionais, os símbo-

los estaduais e municipais e as instituições em 

âmbito nacional, estadual ou municipal; 

II. A honra, o decoro da classe, os preceitos 

sociais e as normas da moral; 

III. Os preceitos de subordinação, às regras, às 

normas e às ordens de serviço estabelecidas ou 

prescritas por autoridade competente. 

 

Art. 51 – Constituem transgressão disciplinar 

todas as ações ou omissões contrárias à disci-

plina, tais como as abaixo especificadas, entre 

outras passíveis de sanção disciplinar prevista 

em Edital: 

I. Chegar atrasado a qualquer chamada, sem 

motivo justificável; 

II. Omitir, em qualquer documento, dados in-

dispensáveis ao esclarecimento dos fatos; 

III. Deixar de comparecer a qualquer cha-

mada sem causa justificada; 

IV. Usar, durante as atividades escolares, ar-

mamento, munição ou equipamento não 

autorizados;  

V. Suprimir sua identificação no uniforme ou 

utilizar-se de meios para dificultá-la; 

VI. Não tratar todas as pessoas com zelo e ur-

banidade; 

VII. Praticar usura de qualquer forma; 
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VIII. Exercer, durante o horário de aula, ativi-

dade a ela estranha, negligenciando a atividade 

e/ou prejudicando o seu bom desempenho; 

IX. Sobrepor ao uniforme peças ou acessórios 

não previstos nas normas estabelecidas; 

X. Opor resistência injustificada ao anda-

mento de documento, de processo ou à execu-

ção do serviço ou de atividades escolares; 

XI. Simular doença para esquivar-se ao cum-

primento do dever e/ou atividade escolar; 

XII. Proceder, de forma desidiosa, durante o 

cumprimento de suas atividades, ou desempe-

nhar inadequadamente suas funções, de forma 

intencional; 

XIII. Ausentar-se das atividades para as quais 

se encontra escalado, sem prévia autorização; 

XIV. Retirar, sem prévia permissão da autori-

dade competente, qualquer documento ou ob-

jeto da repartição ou do local no qual  estiver 

escalado; 

XV. Praticar violência contra pessoa, durante 

as atividades de ensino ou fora dela; 

XVI. Ofender a dignidade ou o decoro de co-

lega, superior ou particular, bem como propalar 

tais ofensas; 

XVII. Fazer uso de bebidas alcoólicas durante 

as atividades escolares ou estando uniformi-

zado; 

XVIII. Valer-se ou fazer uso da condição de 

discente da GCMBH para praticar assédio se-

xual ou moral; 

XIX. Retirar ou tentar retirar, de local admi-

nistrado pela Guarda Civil Municipal, material, 

viatura ou qualquer outro objeto, sem ordem dos 

respectivos responsáveis; 

XX. Participar de movimentos de natureza 

reivindicatória ou de movimentos grevistas; 

XXI. Praticar ato contra expressa disposição 

de lei ou deixar de praticá-lo, em descumpri-

mento de dever funcional, em benefício próprio 

ou alheio; 

XXII. Exercer, mesmo fora das horas de 

aprendizado, emprego ou função em empresas, 

estabelecimento ou instituições que tenham re-

lação com o Poder Público Municipal; 

XXIII. Fazer contrato com o Poder Público 

Municipal, por si ou por outrem, em detrimento 

da dignidade da função pública; 

XXIV. Valer-se da condição de discente da 

GCMBH para lograr proveito pessoal ou de ou-

trem, em detrimento da dignidade da função pú-

blica; 

XXV. Recusar fé em documento público; 

XXVI. Faltar com a verdade; 

XXVII. Envolver-se, ainda que no descanso, 

em situações que comprometam a imagem, o 

nome e o prestígio da Instituição; 

XXVIII. Deixar de observar a Lei em prejuízo 

alheio ou da Administração Pública; 

XXIX. Receber comissão ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de sua condição de 

discente da GCMBH; 

XXX. Exercer, mesmo fora das horas de en-

sino, emprego ou função em empresas com ati-

vidades ilegais ou que atentem contra o decoro 

e a moral. 

 

Art. 52 – A honra, o sentimento do dever e a 

correção de atitudes impõem conduta moral e 

profissional irrepreensíveis a todo integrante da 

GCMBH, o que se aplica a todo discente que 

pleiteia ingressar na instituição o qual deve ob-

servar, além dos preceitos legais, os princípios 

éticos, incorrendo em infração à disciplina o 

discente que: 

I. Faltar com a verdade e com a responsabili-

dade como fundamentos do processo de apren-

dizagem; 

II. Deixar de observar os princípios da Admi-

nistração Pública na condução de suas ações; 

III. Não observar o princípio da dignidade da 

pessoa humana; 

IV. Ser injusto e parcial na condução de suas 

atividades e na avaliação dos atos que lhe cou-

ber apreciar; 

V. Não zelar pelo seu próprio preparo profis-

sional e incentivar a mesma prática nos compa-

nheiros, em prol do desenvolvimento coletivo; 

VI. Não praticar a camaradagem e não desen-

volver o espírito de cooperação; 

VII. Ser indiscreto e descortês em suas atitu-

des, maneiras e linguagem; e não observar as 

normas da boa educação; 

VIII. Tratar, fora do âmbito apropriado, de as-

suntos internos da GCMBH ou de matéria sigi-

losa; 

IX. Não contribuir para a eficiência do sis-

tema municipal de segurança pública; 

X. Não respeitar as autoridades civis e milita-

res; 

XI. Não preservar e não praticar, mesmo fora 

das atividades de ensino, os preceitos da ética 

da GCMBH; 

XII. Não demonstrar leniência para com seus 

deveres e não exercitar o zelo e a proatividade 

no desempenho de suas atividades; 
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XIII. Fazer uso da condição de aluno da 

GCMBH para obter facilidade pessoal ou favo-

recer interesses de terceiros. 

 

Art. 53 – Os atos ou fatos praticados nestas Nor-

mas Gerais de Ação, os princípios éticos e de-

mais deveres e obrigações dos discentes, previs-

tos neste manual, serão objetos de Comunicação 

Disciplinar, assegurado ao aluno o princípio da 

ampla defesa, que deverá ser apresentada por 

escrito, no prazo de 02(dois) dias úteis, a contar 

da respectiva notificação. 

 

 

 

Seção III 

Da Apuração das Transgressões 

 

Art. 54 - A apuração da transgressão pedagógica 

observará, preponderantemente, os princípios 

da ampla defesa, da impessoalidade, da oficiali-

dade, do impulso oficial, da simplicidade e da 

celeridade. 

 

Art. 55 - Ao aluno é garantido o imediato co-

nhecimento da instauração de procedimento 

para apuração da transgressão pedagógica que 

lhe seja imputada, bem como facultado: 

I. Manifestar-se formalmente;  

II. Apresentar documentos; 

III. Arrolar até duas testemunhas para cada 

transgressão. 

 

Art. 56 - Ao tomar conhecimento da transgres-

são pedagógica, a Coordenação de Ensino 

CFP/GCMBH notificará o aluno, dando-lhe ci-

ência da tipificação e dos fatos em apuração, 

para apresentar defesa no prazo de dois dias 

úteis a partir dessa notificação. 

 

Parágrafo único - Caso o aluno não apresente 

defesa no prazo, ser-lhe-á nomeado defensor 

dativo. 

 

Art. 57 - O prazo para apuração de transgressão 

pedagógica prevista no Regimento Acadêmico 

da ACADEPOL poderá ser prorrogado, se ne-

cessário, e a conclusão da tramitação do proce-

dimento independe da finalização da atividade 

acadêmica. 

 

Art. 58 - Da decisão que aplicar a penalidade 

pedagógica caberá recurso único, no prazo de 

dois dias úteis, a contar da data do recebimento 

da notificação pelo aluno, nos termos do que 

dispõe o Regimento Acadêmico da 

ACADEPOL.  

 

 

 

Seção III 

Das Penalidades Pedagógicas 

 

Art. 59 - Na dosimetria das penalidades, serão 

considerados: 

I. As circunstâncias em que foram praticadas 

as transgressões;  

II. A reincidência em transgressões discipli-

nares pedagógicas;  

III. O dano delas decorrentes; 

IV. A repercussão do fato; 

V. O histórico disciplinar do aluno;  

VI. A prática da transgressão em concurso 

com um ou mais alunos. 

 

Parágrafo único - A penalidade pedagógica 

aplicada será inserida na pasta acadêmica do 

aluno para fins de avaliação dos encaminha-

mentos, a serem realizados pela Coordenação, 

conforme disposições previstas no Edital. 

 

Art. 60 - A aplicação de penalidades constantes 

neste Regimento não exime o aluno da obriga-

ção de indenizar os prejuízos causados ao patri-

mônio público lesado. 

 

Art. 61 – O professor, como medida disciplinar, 

poderá determinar que saia da sala de aula o 

aluno que demonstrar comportamento incompa-

tível com o regime acadêmico, cujo fato deve 

ser comunicando à Coordenação de Ensino do 

CFP/GCMBH e registrado no respectivo diário 

de classe. 

 

 

 

Seção IV 

Das Penalidades Disciplinares 

 

Art. 62 - As penalidades para o descumprimento 

das normas gerais de ação, dos princípios éticos 

e demais deveres e obrigações do discente, pre-

vistos no ANEXO XVII do Edital GCMBH 

01/2019, Regimento Acadêmico ACADE-

POL/PCMMG e demais dispositivos legais e re-

gulamentares serão: 

I. Advertência; 

II. Repreensão; 
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III. Desligamento do Curso nos termos do 

item 4.4.11 do Edital do Concurso 01/2019. 

 

Parágrafo único - As penalidades serão aplica-

das observando-se as regras contidas no Regi-

mento Acadêmico ACADEPOL/PCMMG. 

 

TÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 63 - Os casos omissos serão resolvidos pela 

Diretoria da ACADEPOL, pelo Secretário Mu-

nicipal de Segurança e Prevenção e pela Guarda 

Civil Municipal de Belo Horizonte. 

 

 

 

 

 

Genilson Zeferino Ribeiro 

Secretário Municipal de Segurança e 

Prevenção da Prefeitura de Belo Horizonte 
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CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS 

DE BELO HORIZONTE – CFP/GCMBH CARGA HORARIA TOTAL 1.200 H 

ITEM TÍTULO 
CARGA 

HORÁRIA 

DISCIPLINAS REGULAMENTARES / CARGA HORARIA 712 H 

MÓDULO I - O PAPEL DAS GUARDAS MUNICIPAIS E A GESTÃO INTEGRADA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA EM NÍVEL MUNICIPAL: 170 H/A 

1. FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS GUARDAS MUNICIPAIS 

1.1 Análise e discussão crítica das relações humanas no cotidiano das Guardas Municipais. 12h/a 

1.2 Ética, Direitos Humanos e Cidadania. 16h/a 

1.3 
Diferentes concepções de políticas de segurança pública e as diferentes funções dos 

profissionais da segurança pública urbana numa sociedade democrática. 
16h/a 

1.4 Legislação 60h/a 

1.5 Criminalística. 10h/a 

1.6 Noções básicas de primeiros socorros. 32h/a 

2. A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

2.1 Sistema Único de Segurança Pública – SUSP. 12h/a 

2.2 Gestão integrada da segurança pública municipal 12h/a 

MÓDULO II - APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 240 H/A 

1. ESPAÇO PÚBLICO, GUARDA CIVIL MUNICIPAL E COMUNIDADE 

1.1 

O processo de urbanização no Brasil, no Estado e no Município, nos últimos cinquenta 

anos, do ponto de vista econômico, social e demográfico e as consequências desse pro-

cesso urbanístico na qualidade de vida do munícipe. 

08h/a 

1.2 Discussão crítica do conceito de comunidade. 02h/a 

1.3 A concepção de Guarda comunitária. 08h/a 

1.4 
Definição do espaço público e identificação das atribuições federais, estaduais e munici-

pais neste espaço. 
02h/a 

1.5 

Técnicas e procedimentos na observação e encaminhamento aos órgãos competentes, de 

possíveis comprometimentos no fornecimento adequado de serviços à população, tais 

como transportes, água, esgoto, iluminação, comunicações etc. 

04h/a 

1.6 

A utilização democrática do espaço público e as diversas manifestações de violação desse 

espaço (consideradas as peculiaridades de cada município): estacionamento abusivo, po-

luição das águas, degradações, pichações, poluição sonora, entre outras. 

12h/a 

1.7 
Técnicas e procedimentos na fiscalização para assegurar a utilização democrática do es-

paço público pela educação dos usuários, mediação de conflitos e prevenção de infrações. 
04h/a 

1.8 Formação, capacitação e credenciamento de agente de trânsito. 200h/a 

MÓDULO III - ESTRUTURA E CONJUNTURA PARA A PRÁTICA DA CIDADANIA: 222 H/A 

1. VIOLÊNCIA E (IN) SEGURANÇA PÚBLICA 

1.1 Noções da sociologia da violência. 02h/a 

ANEXO I – MATRIZ CURRICULAR 

CURSO DE FORMAÇÃOPROFISSIONAL/GCMBH 



 

 

36 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

1.2 Análise crítica das prováveis causas indutoras da violência. 04h/a 

1.3 Violência da escola e na escola. 04h/a 

1.4 Violência doméstica e de gênero. 04h/a 

1.5 Homofobia. 02h/a 

1.6 Violência interpessoal, institucional e estrutural. 04h/a 

2. MOVIMENTOS SOCIAIS 

2.1 Conhecer o papel dos movimentos sociais na sociedade. 04h/a 

2.2 Conhecer a diversidade e os conteúdos dos principais Movimentos Sociais no Brasil. 04h/a 

2.3 Conhecer os movimentos sociais em seu Estado e Município. 10h/a 

3. 
ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE  

CARÁTER PREVENTIVO 

3.1 Na comunidade escolar. 20h/a 

3.2 Nas modalidades de gestão de conflitos e eventos críticos. 32h/a 

3.3 Na preservação ambiental. 12h/a 

4. O USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORÇA E DEFESA PESSOAL 

4.1 Educação física. 40h/a 

4.2 Defesa pessoal. 40h/a 

4.3 Técnicas de abordagem policial. 40h/a 

MÓDULO IV - COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO: 50H/A 

1. COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA PÚBLICA 

1.1 Noções da língua portuguesa (redação, narração e descrição). 30h/a 

1.2 
Telecomunicação e os serviços de utilidade pública como instrumento na prevenção da 

violência e da criminalidade. 
04h/a 

1.3 
Discussão da relevância de uma rotina de registro, guarda e gerenciamento das 

informações. 
04h/a 

1.4 
Geoprocessamento de informações criminais, urbanas, socioeconômicas e a 

atuação local. 
04h/a 

1.5 Gerenciamento da informação e intervenções GCM. 04h/a 

1.6 Sistemas Informatizados da GCMBH. 04h/a 

MÓDULO V - RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS GUARDAS MUNICIPAIS 30 H/A 

1. RELAÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO (DIREITOS E DEVERES) 

1.1 Ética na relação chefia/subordinado. 04h/a 

1.2 Análise e discussão do regimento interno. 06h/a 

1.3 Ordem unida. 20h/a 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES CARGA HORÁRIA TOTAL: 488H 

MÓDULO I - TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL E BELO HORIZONTE: 338 H/A 

1. Manual de Diretrizes da Rotina Operacional – D.R.O. / GMBH. 40h/a 

2. Defesa Civil. 08h/a 

3. Inteligência de segurança. 10h/a 

4. Emprego de equipamentos letais e não letais. 176h/a 
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5. O exercício da doutrina de Polícia Comunitária na Guarda Civil Municipal. 40h/a 

6. Filosofia dos direitos humanos aplicada à atuação policial da Guarda Civil Municipal. 40h/a 

7. Prevenção e combate a incêndios 12h/a 

8. 
Verificação de instrução / avaliação do curso de formação referente ao processo 

ensino/aprendizagem. 
12h/a 

MÓDULO II - ESTÁGIO PRÁTICO NA ROTINA OPERACIONAL: 150 H/A 

1. Palestra: a missão e os objetivos dos grupamentos da GCMBH. 22h/a 

2. Visita nas instalações do COP. 04h/a 

3. Visita nas instalações da Sede GCMBH, Departamentos e Inspetorias. 04h/a 

4. Estágio supervisionado na rotina operacional. 80h/a 

5. Relatório de atividades de estágio. 04h/a 

6. Palestras / debates envolvendo o tema da segurança pública municipal. 16h/a 

7. Palestra sobre: análise e discussão crítica quanto a segurança no trabalho. 06h/a 

8. Palestra sobre: saúde do Trabalhador. 04h/a 

9. Palestra sobre: orientação para o relacionamento com a mídia. 04h/a 

10. 
Palestra sobre: direitos trabalhistas 

(conforme o regime trabalhista: celetista ou estatutário). 
06h/a 

Fonte: Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 BELO HORIZONTE. Prefeitura de. Edital do Concurso Público 01/2019. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/si-

tes/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/gestao-de-pessoas/Edital01.2019GuardaCivilMunicipal/161.retifcacao-

viiieditalcorreta.pdf>. Acesso em 01Set2022. 
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FICHA DE CONTROLE DE ASSUNTOS MINISTRADOS - FCAM 

DISCIPLINA:______________________________________________________________________ 

NOME DO PROFESSOR: ___________________________________________________________ 

REGISTRO:__________________              CARGA-HORÁRIA TOTAL: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ASSUNTO MINISTRADO N.º H/A 
RUBRICA 

PROF. 

    

    

    

    

    

    

    

    

RESP. PELO PREENCHIMENTO 

NOME: ____________________________________ 

Número: __________    Turma: __________ 

Ass.: _______________________________________ 

VISTO DA COORDENAÇAO 

NOME: ___________________________________ 

Número: __________    Turma: __________ 

Ass.: ______________________________________ 

ANEXO II – FICHA DE CONTROLE DE ASSUNTOS MINISTRADOS 

CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE GUARDAS CIVIS                  

MUNICIPAIS  
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Curso de Formação Técnico-Profissional GCMBH- (Turma______.) DATA: ____ / ____ / 

______ 

RESP. PELO PREENCHIMENTO TCA 

Aluno(a): _________________________________________________________________ 

Número_____________________ 

Ass.: __________________________________   Chefe de Turma:_____________________ 

RESP. PELO RECEBIMENTO E LANÇAMENTO 

Nome: ___________________________________________________________________ 

BM: __________________________   Data:_________________________ 

Ass.: _____________________________________________________________________  

Tempos DADOS Tempos DADOS 

1º / 2º 

Aulas dadas: (  ) 1ª h./a.   (  ) 2ª h./a. 

Presentes: ______  Ausentes: ______ 

Disciplina: ________________________ 

_________________________________ 

 

C/H ministrada: ____ e ____ de ______ 

Professor 1: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

 

Professor 2: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

3º / 4º 

Aulas dadas: (  ) 1ª h./a.   (  ) 2ª h./a. 

Presentes: ______  Ausentes: ______ 

Disciplina: ____________________________ 

_____________________________________ 

 

C/H ministrada: ____ e ____ de ______ 

Professor 1: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

 

Professor 2: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

5º / 6º 

Aulas dadas: (  ) 1ª h./a.   (  ) 2ª h./a. 

Presentes: ______  Ausentes: ______ 

Disciplina: ________________________ 

_________________________________ 

 

C/H ministrada: ____ e ____ de ______ 

Professor 1: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

 

Professor 2: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

7º / 8º 

Aulas dadas: (  ) 1ª h./a.   (  ) 2ª h./a. 

Presentes: ______  Ausentes: ______ 

Disciplina: ________________________ 

_________________________________ 

 

C/H ministrada: ____ e ____ de ______ 

Professor 1: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

 

Professor 2: ______________________ 

Ass.: ___________________________ 

AUSÊNCIAS E ATRASOS DE ALUNOS 

TEMPO NOME MOTIVO 

   

   

   

   

   

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

ANEXO III – TALÃO DE CONTROLE DE AULA 
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“Ao ser investido na carreira de Guarda Civil 

Municipal de Belo Horizonte, perante as autoridades 

constituídas e o povo de Belo Horizonte, assumo o 

compromisso de cumprir fielmente os deveres do 

posto, respeitar as leis e os direitos humanos, proteger 

os agentes e usuários dos serviços públicos e os 

cidadãos de Belo Horizonte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ANEXO IV 

JURAMENTO SOLENE DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
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No Belo Horizonte, por entre as montanhas 

Raiou o sol com grande esplendor 

Iluminando minha cidade tão querida 

De brava gente muito calorosa 

Minas de ouro, diamante e outras riquezas 

Não se comparam com a beleza desta terra 
Guardião a postos sempre viverei para defender 

O Pendão de paz da minha cidadela 

 

Sou Guarda Municipal 

Embaixador da paz, amigo da Justiça 

Corajoso e destemido 

Meu labor abraçarei 

E triunfante a cada dia 

Cumprirei minha missão 

 

Quando a maldade levantar seu aguilhão 

Para afrontar a minha gente tão querida 

Varonilmente me apressarei 

Para proteger os meus irmãos 

Jamais recuarei 

Se for preciso com minha própria vida 
Como bravo Guardião, combaterei para defender 

O pavilhão de paz da minha cidadela 

 

Sou Guarda Municipal 

Embaixador da paz, amigo da Justiça 

Corajoso e destemido 

Meu labor abraçarei 

E triunfante a cada dia 

Cumprirei minha missão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas 

De um povo heroico, o brado retumbante 

E o Sol da liberdade, em raios fúlgidos 

Brilhou no céu da pátria nesse instante 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte 

Em teu seio, ó liberdade 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó, Pátria amada 

Idolatrada 

Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança, à terra desce 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido 

A imagem do Cruzeiro resplandece 

Gigante pela própria natureza 

És belo, és forte, impávido colosso 

E o teu futuro espelha essa grandeza 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil 

Ó, Pátria amada! 

Dos filhos deste solo, és mãe gentil 

Pátria amada 

Brasil! 

Deitado eternamente em berço esplêndido 

Ao som do mar e à luz do céu profundo 

Fulguras, ó Brasil, florão da América 

Iluminado ao Sol do Novo Mundo! 

Do que a terra, mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores 

Nossos bosques têm mais vida 

Nossa vida, no teu seio, mais amores 

Ó, Pátria amada 

Idolatrada 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

Paz no futuro e glória no passado 

ANEXO V – HINOS E CANÇÕES 

O discente do Curso de Formação Técnico-Profissional – CPF/GCMBH 

deverá saber entoar os hinos abaixo relacionados 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 

Música: Francisco Manuel da Silva 

HINO DA GUARDA CIVILMUNICIPAL 

DE BELO HORIZONTE 
Letra: Jorciley de Almeida Miranda 
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Mas, se ergues da justiça a clava forte 

Verás que um filho teu não foge à luta 

Nem teme, quem te adora, a própria morte 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil 

Ó, Pátria amada! 

Dos filhos deste solo, és mãe gentil 

Pátria amada 

Brasil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve lindo pendão da esperança 

Salve símbolo augusto da paz 

Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da Pátria nos traz 

Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil 

Querido símbolo da terra 

Da amada terra do Brasil 

Em teu seio formoso retratas 

Este céu de puríssimo azul 

A verdura sem par destas matas 

E o esplendor do Cruzeiro do Sul 

Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil 

Querido símbolo da terra 

Da amada terra do Brasil 

Contemplando o teu vulto sagrado 

Compreendemos o nosso dever 

E o Brasil por seus filhos amado 

Poderoso e feliz há de ser 

Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil 

Querido símbolo da terra 

Da amada terra do Brasil 

Sobre a imensa Nação Brasileira 

Nos momentos de festa ou de dor 

Paira sempre sagrada bandeira 

Pavilhão da justiça e do amor 

Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil 

Querido símbolo da terra 

Da amada terra do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINO À BANDEIRA DO BRASIL 
Letra: Olavo Bilac 

Música: Francisco Braga 
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ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






