DIREITO E A ATIVIDADE
DE INTELIGÊNCIA

SOBRE O CURSO
Inteligência compreende a atividade de produção e proteção de
conhecimento voltada ao assessoramento do processo de tomada de
decisão. Embora seja uma atividade tipicamente de Estado sua
utilização, também, está consolidada no setor privado em face dos
benefícios como ferramenta de gestão, notadamente na gestão de
riscos e gestão de crises. Seu alcance não se limita somente ao plano
doméstico, sobretudo diante das principais ameaças do mundo
moderno, dentre as quais o terrorismo, os crimes cibernéticos e as
organizações criminosas, que fazem com que o uso da atividade de
inteligência tenha plena aplicação no cenário internacional. Assim,
essa atividade, cuja origem se confunde com os primórdios da vida do
ser humano em sociedade, numa visão moderna, tem aplicação muito
além da defesa e segurança nacional de um país, tendo em vista que
tem extrema relevância, por exemplo, na segurança pública, tanto na
prevenção quanto na repressão aos ilícitos penais, no controle da
sonegação fiscal, na proteção do sistema financeiro contra a lavagem
de dinheiro, na gestão de riscos contra fraudes em grandes empresas
etc. Por último, não menos importante é destacar a harmonização da
atividade de inteligência aos fundamentos do Estado Democrático de
Direito (direitos humanos, legalidade, devido processo legal) como
pressuposto de legitimidade e validade, notadamente em razão dos
avanços tecnológicos e da necessidade de proteção de dados
pessoais. O curso Inteligência e Direito visa oferecer ao aluno uma
inserção nesse mundo da Inteligência com objetivo de estimular a
reflexão e a pesquisa.

PERFIL DO ALUNO
Profissionais das áreas de segurança pública,
segurança privada, sistema de justiça criminal,
gestão de risco e de crise, investigações
corporativas, prevenção a fraudes, lavagem de
dinheiro e sonegação fiscal.

OBJETIVO DO CURSO
Desenvolver em profissionais das áreas de segurança, justiça
criminal e investigações corporativas as melhores e mais
avançadas noções de inteligência em cotejo analítico com
princípios jurídicos essenciais ao Estado Democrático de
Direito.

DIFERENCIAIS
•

Estudos de casos práticos que aliaram, de forma bem
sucedida, novas tecnologias à segurança pública.

•

Professores com ampla experiência no mercado e atuação
em segurança pública.

•

Percepção inovadora quanto a novas aplicações dos
fundamentos da inteligência na área da Segurança Pública
com respaldo aos direitos.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
32 horas

DIAS OFERTADOS
Quarta-feira das 19h00 às 22h50

PRÉ-REQUISITO
Estudante ou Graduado em Direito, Economia, Administração e Relações
Internacionais.

PROFESSORES
Fábio Ramazzini Bechara
Vicente Nicola Novellino

INVESTIMENTO
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 350,00 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 2.100,00 (à vista) no boleto.
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 416,70 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 2.500,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 17/08/2022

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

