
 

 

CURSO DE EXTENSÃO 

Curso de VIP PROTECTION  

 Segurança e Proteção de Autoridades 
Edição abril de 2014 

APRESENTAÇÃO 
 

A ocorrência de atentados contra autoridades e pessoas importantes é 

frequente na história da humanidade, alcançando uma ampla variedade de 

personagens históricas, provocados pelas mais variadas motivações e concretizadas 

através das mais diversificadas maneiras e artifícios. Causando nas pessoas 

sentimentos de comoção, revolta, medo, frustração e desespero. Em Teresina o 

aumento célere destas práticas tem se tornado frequente e rotineiro, requerendo 

cada vez mais respostas simples, rápidas e objetivas das equipes de Segurança 

Pessoal. Preocupados com este cenário, apresentamos o Curso de VIP 

PROTECTION, Segurança e Proteção de Autoridades. 

O curso apresenta os conhecimentos fundamentais para o planejamento e 

condução de uma equipe de Segurança de Autoridades. Fornece conhecimentos, 

técnicas, táticas e procedimentos no que se tem de mais avançado no mundo da 

tecnologia para acompanhamento e proteção de autoridades, com simulações de 

atentados e situação de estresse, ensinando ao agente de segurança como lidar 

com elas em situação real.  

 

OBJETIVOS 
 

 Compartilhar o conhecimento necessário para o desempenho de 

funções no serviço de proteção de autoridades, promovendo a padronização 

técnico-profissional do pessoal selecionado para atuar nesta missão. 

 Criar condições para o desenvolvimento de condutas preventivas, 

dissuasivas e de pronta resposta, rápida e efetiva, frente a eventos não desejados, 

proporcionando aos integrantes a capacidade de planejar, executar, controlar e 

avaliar resultados.  

 Atualizar os profissionais em conhecimentos e práticas inerentes a 

Técnicas de Segurança e Proteção de Autoridades.  

 

PÚBLICO ALVO 
 

O programa foi desenvolvido para integrantes de órgãos públicos e 

empresas privadas que atuam na área de Segurança Institucional ou desempenham 

funções correlatas (como segurança de eventos, vigilantes, porteiros, segurança 

pessoal ou acompanhante). 

 

 

 

 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Histórico do terrorismo no Brasil e conexões 

Conceito de terrorismo e a concepção brasileira de Segurança e suas 

conexões com os eventos do gênero em Teresina.  

 

2. Noções de contraterrorismo 

Contexto contemporâneo da Segurança Institucional e pessoal, suas 

concepções ameaças e vulnerabilidades. 

  

3. Conduta nos deslocamentos a pé e motorizados 

Identificação das ameaças, elementos de comunicação e condutas nos 

deslocamentos com o VIP. 
 

4. Embarque e desembarque em situações diversas 

Adoção das técnicas mais apropriadas para proteção e condução do VIP no 

momento desta atividade. 

 

5. Condutas de comboio 

Proporcionar a adoção de uma postura mais adequada para garantir a 

integridade física e psicológica dos que estejam tutelados sob sua proteção. 

 

6. Escolta Motorizada 

Exercício prático de planejamento e execução de escolta motorizada. 

 

7. Condutas em ataques a pé e motorizados 

Criar condições para o desenvolvimento de condutas preventivas, 

dissuasivas e de pronta resposta, rápida e efetiva, frente a eventos indesejados. 

 

8. Gerenciamento do Controle Emocional 

Identificação dos aspectos da Psicologia e da Sociologia necessários ao 

emprego do controle emocional na atividade de Segurança VIP. 

 

9. Estudos de caso e simulações 

Análise minuciosa dos casos mais recentes e simulação de ações planejadas. 

 

10. Técnicas e Táticas de Israelenses para proteção do VIP 

Abordadas técnicas, teorias e práticas de proteção pessoal, visando conter 

qualquer indivíduo suspeito com o uso da força moderada.  
 

 

 

 

 



 

 

11. Imobilizações Táticas e Israelenses para segurança VIP 

Aplicação de técnicas operacionais Israelenses evitando transtornos futuros 

para o agente de segurança, dentro e fora das instalações sob seus cuidados. 
 

12. Simulação com Paint ball 

Exercício prático de tiro operacional e tático para a execução da proteção 

VIP com utilização de Paint ball. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

 FERNANDO MONTENEGRO 

E-mail: montenegro.pqdt@hotmail.com 

fm@nucleoconsult.com.br 

 

Coronel das Forças Especiais do Exército, especialista em 

Contraterrorismo, Operações na Selva e Combate Urbano. Mestrado acadêmico 

em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Pós–

Graduado em Gestão pela Universidade Castelo Branco e com curso de Altos 

Estudos Militares. Cerca de 30 anos de experiência em gestão de pessoas, com 

atuação em comando, coordenação, planejamento estratégico, controle, 

gerenciamento de crise e análise de projetos, com atuação generalista e estratégica 

em implantação de processos de melhoria da qualidade. Identificação de causa e 

tratamento da informação, registro e tratamento das ações corretivas e preventivas 

em conformidade com o sistema de gestão da qualidade. Vasta experiência na área 

de treinamento e desenvolvimento de equipe de alta performance, situações de 

extremo risco sob alto estresse, mapeamento de equipe, mapeamento de 

indicadores quantitativos e qualitativos. Integrou o Destacamento de Contra-

Terror das Forças Especiais, Instrutor e coordenador de cursos de Operações 

Especiais do Exército, foi Instrutor Chefe do Centro de Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS- Manaus - AM), realizou inúmeros planejamentos/execuções de 

segurança de dignitários nacionais e internacionais desde a ECO 92, comandou 

800 homens na gestão da segurança de arenas desportivas e vila de atletas durante 

os V Jogos Mundiais Militares e comandou 850 militares na ocupação e 

pacificação dos Complexos do Alemão e da Penha em 2011 e 2012. Faixa Preta 

de Karatê e árbitro internacional pela WUKO (World Union of Karate do 

Organization), Instrutor de Krav Magá. Curso de Negociação e Gerenciamento de 

Crises no BOPE. Instrutor de Mergulho pela Professional Diving Instructors 

Corporation. Diversos artigos publicados em revistas do Brasil e do Exterior 

especializadas de defesa e segurança. Autor do Livro COMANDO VERDE. 

Ficção que tem como pano de fundo a Força de pacificação do Exército na 

ocupação e pacificação dos complexos do Alemão e da Penha. 

 

 

 

PROFESSOR/INSTRUTOR 
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JOÃO BATISTA DE ANDRADE NETO 

E-mail: jbandradeneto@hotmail.com  

 

Militar da ativa do Exército, especialista em Defesa Pessoal, Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem; Gerenciamento de Crise e Negociação e Combate 

Urbano. Formação Acadêmica: Mestrado Stricto Senso em Educação Física 

(Ensino de Lutas na Escola) UNICAMP; Especialização Lato Senso em Gestão 

Integrada de Segurança Pública e Privada – UNISUL; Especialização Lato Senso 

em Fisiologia do Exercício e Personal Training na FAPAN, Pós–Graduado em 

Treinamento Físico Militar e Lutas pela Escola de Educação Física do Exército - 

EsEFEx. Experiência de mais de 25 anos em ensino de Lutas e Defesa Pessoal, 

com atuação em comando, coordenação, planejamento estratégico, controle, 

gerenciamento de crise e análise de eventos críticos. Vasta experiência na área de 

treinamento e desenvolvimento de equipe de segurança pessoal. Foi instrutor dos 

Destacamentos de Contra-Terror das Forças Especiais Operação Rio+20, 

Instrutor e coordenador de cursos de Operações Especiais do Exército, foi 

Instrutor responsável pelo desenvolvimento de doutrina de Lutas e Imobilizações 

Táticas do Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

CIOpGLO; Professor da Disciplina Defesa Pessoal no Curso de Tecnólogo em 

Segurança Privada da Faculdade de Campinas SP – FAP, Anhanguera 

Educacional; Membro da comissão de avaliação e revisão do Manual de Lutas C 

20-50 do Exercito Brasileiro; Professor da disciplina Lutas, Fisiologia do Exercício; 

Medidas e Avaliações em Educação Física da Universidade do Estado de Mato 

Grosso Unemat; Instrutor de disciplina Defesa Pessoal Militar, Gerenciamento e 

Negociação, Patrulhamento Ostensivo no Centro de Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem (CIOPGLO) Campinas SP; Instrutor de Defesa Pessoal do 1º 

Batalhão de Infantaria Escola (Regimento Sampaio) Operação Arcanjo IV ( Morro 

do Alemão e Penha) Rio de Janeiro RJ; Instrutor de Defesa Pessoal das Polícias 

Federal e Rodoviária Federal; Instrutor de Defesa Pessoal do 1º Batalhão de 

Forças Especiais e Batalhão de Ações de Comandos do Exercito Brasileiro em 

Goiânia GO; Coordenador do Programa Forças no Esporte nos anos de 2009 a 

2012 no 2º Batalhão de Fronteira – 2º B Fron Cáceres MT; Professor do 

Programa de Formação de Professores da Educação Básica PARFOR da 

Universidade Federal do Piauí, 2013/1; Instrutor de Krav Maga Defesa Pessoal 

Israelense nas Academias PROFIT e Eugênio Fortes em Teresina PI; Instrutor de 

Defesa Pessoal e Gerenciamento de Crise da Academia de Polícia Cívil do Piauí.  

Faixa Preta 5º Dan de Karatê e árbitro internacional pela WKC (World Karate 

Confederation), Faixa Preta 1º Dan de Aikido, Federação Sul-americana de 

Aikido; Instrutor de Krav Maga pelo YUVAL – Instituto Israelense de 

Certificações Esportivas; Autor de diversos artigos publicados em revistas do Brasil 

especializadas em Educação Física, Defesa Pessoal e segurança. Autor dos Livros 

Defesa Pessoal e Bastão Tonfa, Organização de Eventos Esportivos e Legislação 

do Esporte, Cultura Oriental e Ensinando Lutas na Escola. 

 

mailto:jbandradeneto@hotmail.com


 

 

DATA E LOCAL 
 

DATA: 26,  27 e 28 de abril de 2014. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas/aula. 

HORÁRIO: 

- 26 (sexta feira) no Auditório do 25º Batalhão de Caçadores das 08h30 as 

12h30 e das 14h00 as 18h00. 

- 27 (sábado) Academia Profit (Supermercados Extra) 08h30 as 12h30 e das 

14h00 as 18h00 no 25º Batalhão de Caçadores. 

- 28 (domingo) 08h30 as 12h30 Pista de Paint Ball. 

LOCAL: 

25º Batalhão de Caçadores 

Academia Profit 

Pista de Paint Ball 

Telefone para contato (86) 9812-0700 

E-mail: jbandradeneto@hotmail.com 

 

INSCRIÇÕES 
 

 

O interessado em participar do curso deverá encaminhar a ficha de 

inscrição (em anexo) preenchida para o e-mail jbandradeneto@hotmail.com, até o 

dia 22 de abril de 2014. 

A confirmação da inscrição somente ocorrerá com o recebimento de cópia 

do comprovante de depósito em conta corrente, a qual deverá ser encaminhada, 

impreterivelmente, até o dia 23 de abril de 2014 para o e-mail  

jbandradeneto@hotmail.com e obedecerá a ordem de recebimento da 

documentação pela equipe de Coordenação. 

 

CERTIFICADO 
 

 

Será emitido certificado de conclusão do curso aos participantes com 75% 

de presença. 

Os Certificados serão emitidos em conformidade com a Lei Nº 9.394/96; 

Decreto Nº 5.154/04, Deliberação CEE 14/97. “Curso livre de aperfeiçoamento 

profissional”. 

 

INVESTIMENTO 
 

 

Investimento para o curso é  dividido em três opções de inscrições:  

 Até dia 10 de abril de 2014: R$ 600,00 (seiscentos reais). 

 Do dia 11 a 22 de abril de 2014: R$ 800,00 (oitocentos reais). 

 Após o dia 23 de abril de 2014: R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Os valores poderão ser parcelados em duas vezes no cheque ou no cartão de 

crédito, para os valores parcelados em cheque o certificado só será concedido 

após a compensação do último cheque. 

 Orgãos Públicos, dispomos de Nota de empenho a ser informada no ato da 

inscrição. 
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 Inscrições Individuais 

 Depósito em conta corrente: 

Banco do Brasil – 001 

Agência: 0184-8 

Conta Corrente: 42.166-9 

 JOÃO BATISTA DE ANDRADE NETO 

  

 Favor encaminhar o comprovante de pagamento digitalizado para o e-mail: 

jbandradeneto@hotmail.com. 

 Não serão aceitos recibo de depósitos realizados em caixa eletrônicos. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

A NÚCLEO – Consultoria em Segurança e seu representante local 

reservam-se o direito de adiar ou cancelar o curso em situação de força maior ou 

por falta de efetivo mínimo de inscrições. 

 

AS VAGAS SÃO LIMITADAS. 

 

Site: www.profitacademia.com.br 

e-mail:  profit_academia@hotmail.com 

 ( 86) 3233-2296  

e-mail: jbandradeneto@hotmail.com 

Telefones: (86) 9812-0700 
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Curso de VIP PROTECTION - Segurança e Proteção de Autoridades 

Período: 26, 27 e 28 de abril de 2014. 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 
Nome completo: 

 

 

Identidade:      Orgão expedidor:  

 

 

CPF:       Data de nascimento: 

 

 

Órgão público/Empresa 

 

 

Telefones: 

        

 

E-mail: 

 

 

Cargo/Função 

 

 

DADOS PARA FATURAMENTO E ENTREGA DA NOTA FISCAL 

Organização (órgão, instituição ou entidade em nome de quem deve ser expedida a nota fiscal) 

 

 

CNPJ: 

 

 

Endereço completo: 

 

 

 
 

Contato na administração (nome)  Telefone:   E-mail: 

 
 

ASSINATURA DO INSCRITO 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 
Solicita-se encaminhar a ficha e comprovante de pagamento para: 

jbandradeneto@hotmail.com 

 

  

              /                 / 

 

Fixo: (    ) Celular(     ) 

 

 

 

 

 

 

   


