presencial • 16 horas-aula

Objetivo

Local

Promover o nivelamento e a
capacitação contínua dos
participantes nas diversas
atividades e processos produtivos
de competências da CISI.

Módulo I – Tiro defensivo: Estande
de tiro da Polícia Militar - Rodovia
SC 401, km 09, Bairro Ratones,
Florianópolis/SC.

Datas e horários
22/03/2022, das 13h às 21h.
12/04/2022, das 8h às 16h.

Certificado

Módulo II – Direção defensiva e
evasiva: Academia da Polícia
Rodoviária Federal - PRF - Rodovia
SC 401, km 2,3 - Vargem Pequena,
Florianópolis/SC.

Sim

Professores
3º SARGENTO PM ALEXANDRE LOPES DA SILVA
SUB TEN PM ALEXANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
SOLDADO PM WAGNER DA SILVA LOPES

presencial • 16 horas-aula

Nivelamento dos Agentes da CISI – 2022
Conteúdo programático
DIA 22/03/2022

Módulo I – Tiro defensivo
Normas de segurança com armas de fogo;
Nomenclatura e funcionamento das partes e peças das armas de
fogo;
Fundamentos do tiro;
Recarga Emergencial;
Recarga e mudança de posição;
Movimentos e giros;
Tiro barricado;
Deslocamentos;
Mão forte e mão fraca;
Proteção pessoal;
Tiro sentado;
Reação de proximidade “speed rock”;
Exercícios práticos de tiro defensivo;
Práticas de proteção de autoridades, para implementação no
cotidiano, em lugares públicos, eventos e local de trabalho;
Técnicas de tiro defensivo básicas e avançadas;
Tiro pela janela do carro, para-brisa de carro, barricado em pé,
barricado ajoelhado, deitado e com carabina tática;
Deslocamento, lateral e em recuo;
Mão forte e mão fraca em múltiplos alvos;
Tiro sentado frontal, lateralizado, direita e esquerda;
Tiro deitado frontal, lateralizado, direita e esquerda;
Pista prática de tiro (básico e avançado).

curso presencial • 16 horas-aula

Nivelamento dos Agentes da CISI – 2022

DIA 12/04/2022

Módulo II – Direção defensiva e evasiva
Conceitos, avaliações iniciais e dirigidas;
Dicas de segurança pessoal nos deslocamentos diários e quando em
missão;
Manobras defensivas e evasivas;
Frenagem, distância segura, espaço, tempo e velocidade;
Mudança de comportamentos e valorizando a prevenção situacional.

