5ª TURMA
CERTIFICADO PROFESIONAL EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

CPAI
100% A Distância
Início 06 de Fevereiro de 2018
Inscrições abertas!

OBJETIVO DO CURSO
Fornecer os conhecimentos doutrinários fundamentais ao desempenho da função de Analista
de Inteligência, profissional indispensável em qualquer organismo que se proponha a produzir
conhecimentos necessários ao assessoramento para a tomada de decisões por parte dos
gestores públicos, ou privados.
Ao final do curso, o aluno ficará em condições de:
a. Descrever a Atividade de Inteligência.
b. Caracterizar os ramos da Atividade de Inteligência.
c. Avaliar a importância da Atividade de Inteligência no contexto do processo decisório de sua
instituição.
d. Aplicar a metodologia da produção do Conhecimento de Inteligência no intuito de subsidiar
o processo decisório de sua instituição, pública, ou privada.
e. Adaptar o método de produção do Conhecimento de Inteligência na redação de
documentos próprios de sua instituição.
f. Propor e incrementar as mudanças que se façam necessárias, a fim de melhorar a estrutura
de Inteligência de sua Instituição.
g. Criar novas rotinas de trabalho, adaptadas às exigências de sua instituição.
h. Desenvolver trabalhos de disseminação dos conhecimentos adquiridos no âmbito da
instituição.
i. Redigir Conhecimentos de Inteligência do tipo Informe na sua forma mais simples.
JUSTIFICATIVA
A sociedade da informação e do conhecimento obriga as instituições a realizar uma atividade
constante de obtenção, análise e formalização de conhecimento especializado para a tomada
de decisões como resposta aos desafios de um mundo crescentemente interconectado e em
constante modificação.
Para satisfazer essa necessidade, é fundamental a formação de profissionais capazes de
trabalhar como analistas em unidades de produção de Inteligência na área pública, ou na
privada.
O curso segue, rigorosamente, a DOUTRINA e a METODOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO em vigor, no país, e está inserido no contexto da Atividade de Inteligência,
executada, no Estado Brasileiro, pelas instituições designadas pelo marco legal que rege o
assunto, as quais integram o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN).
PÚBLICO ALVO
O curso é destinado a pessoas da área pública, tais como membros do Ministério Público
federal e estadual, promotores, magistrados, delegados de polícia, policiais militares, policiais
civis, advogados, integrantes de seções ou núcleos de inteligência de órgãos públicos, gestores
públicos e assessores de qualquer ordem, dentre outros; e da área privada, como executivos
empresariais, líderes em função de chefia, ou de assessoramento, dirigentes de qualquer

natureza, diretores, gerentes, coordenadores, integrantes de seções ou núcleos de inteligência
de empresas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
a) Introdução à Atividade de Inteligência
b) O que é Inteligência
c) A influência no Processo Decisório
d) Fundamentos da Atividade de Inteligência
e) Os Ramos da Atividade de Inteligência
f) Princípios Básicos da Atividade
g) As Fontes de Inteligência
h) A Lógica e a Atividade de Inteligência
i) O Processo do Pensamento Criador
j) A Linguagem de Inteligência
k) O Ciclo de Produção do Conhecimento
l) Metodologia e as Etapas do Pensamento Criador
m) Fases do Método da Produção do Conhecimento
n) Tipos de documentos de Inteligência
o) Estrutura Sugerida para os Documentos de Inteligência de qualquer Instituição
p) A Redação de Documentos de Inteligência
q) Redação do Conhecimento Informe na sua expressão mais simples
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMETO DO CURSO
O curso terá uma duração de cinco semanas e vai ser desenvolvido totalmente a distância,
com apoio de aulas gravadas (uma para cada unidade de estudo), assim como uma web
conferência para comentários sobre a doutrina e outra para comentários sobre os erros mais
comuns na redação do Informe. Ao final de cada semana de estudo o aluno fará uma
verificação da aprendizagem (Avaliação) e ao final das cinco semanas o aluno fará uma
avaliação final.
As dúvidas poderão ser sanadas com o professor, bem como com o tutor do curso, de diversos
modos: com horário marcado por e-mail, utilizando o Skype ou a qualquer momento por email, enviando as dúvidas diretamente para o professor ou tutor do curso.
INFORMAÇÕES GERAIS
Carga Horária: 60 horas.
Duração: 5 semanas
Investimento: R$ 750,00
Inclui: Certificado + PIN
Coordenação: Ten Cel R/1 Ex Daltro Feil
INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS E DA INSCRIÇÃO
Forma de pagamento: À vista através depósito ou transferência bancária, boleto bancário e
com cartão de crédito em até 12 vezes. Por esse sistema os pagamentos de inscrição podem
ser realizados acessando o link de nossa loja virtual: http://ceasbrasil.com.br/COMPRARCURSOS--PayU-BCASH.php código 1106.

Solicite sua ficha de inscrição pelo e-mail contato@ceasbrasil.com.br. Envie esta ficha
juntamente com o seu comprovante de pagamento para o e-mail informado anteriormente.
O pagamento do valor total do curso também pode ser parcelado em 2 (duas) vezes sem
juros através de boleto bancário. A data do vencimento do primeiro boleto (matrícula) será
para 2 (dois) dias úteis após a data da emissão do mesmo.
POLÍTICA DE DESCONTOS
• Na inscrição de 3 participantes ou mais da mesma organização será efetuado um desconto
de 10% em cada uma das inscrições.
• Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o comprovante
de depósito.
IMPORTANTE:
***Em caso de desistência do curso, CEAS-BRASIL reserva o direito de retornar o valor de
pagamento à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) do montante pago pelo aluno.
*** Pagamentos parcelados, não serão reembolsados.
*** Após 7 dias do início do curso, havendo desistência por parte do aluno, CEAS-BRASIL Não
devolve o valor pago.
CEAS-BRASIL reserva-se o direito de não ministrar o curso caso não haja o número mínimo de
alunos necessários à sua viabilidade.
Instrutor: CEL R1 EB ANDRÉ HAYDT CASTELLO BRANCO
Oficial do Exército da reserva, especialista na área de INTELIGÊNCIA,
nos níveis estratégico e operacional.
Coordenação: TEN CEL R1 EB DALTRO FEIL
Possui os seguintes cursos
- Doutorado em Curso de Altos Estudos Militares pela Escola de
Comando e Estado Maior do Exército, ECEME.
- Pós-graduação em Inteligência Estratégica pela Universidade Gama Filho.
- Mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
- Curso de Política Estratégia e Alta Administração pela Escola de Comando e Estado Maior do
Exército, ECEME.
- Curso de Análise de Inteligência pela Escola Nacional de Inteligência.
- Curso Fundamentos Gestão da Segurança da Informação e Comunicações Pelo Gabinete de
Segurança Institucional.
- Curso de Segurança Corporativa, pela AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN).
- Noções Fundamentais de Contraterrorismo, pela ABIN.
Principais funções desempenhadas
- Professor da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN
- Professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
- Analista-Chefe de Subseção de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército
- Chefe da Divisão de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército
- Adido Militar do Exército e da Marinha de Guerra, no Equador
- Assessor militar na Agência Brasileira de Inteligência – Superintendência de Santa Catarina,
de agosto de 2008 até maio de 2012
- Professor-colaborador da Escola de Inteligência da ABIN
- Professor da Unisul Virtual

