
PALAVRAS DO DIRETOR

ANIVERSÁRIO DE 2 ANOS DE INAUGURAÇÃO DA AESP

“Seu talento pode ser enorme. Seu potencial pode ser excelente. Mas talento e

potencial não apresentados ao resto do mundo ficam perdidos.”

 Keith Degreen

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP, criada pela Lei nº

14.629,  de 26 de fevereiro de 2010,  e inaugurada em 18 de maio de 2011, cuja solenidade

participei  como comandante  da  Guarda  de  Honra  que  prestou  as  homenagens  militares  ao

Governador do Estado, Cid Ferreira Gomes,  ocasião em que este gestor era comandante do

Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), comemora o seu II Aniversário.  

A visão ousada e inovadora do Governador, na implantação deste modelo singular

no País, objetiva melhorar o desempenho da prestação de serviço de segurança pública, com a

consequente redução dos níveis de violência, mediante o esforço de reestruturação do Sistema

de Segurança Pública e Defesa Social, perpassando pela participação dos cidadãos no processo

de construção de uma sociedade mais segura e tranquila.

Ao assumir a Direção-Geral da AESP, no dia 8 de agosto de 2012, passei a ser o

guardião  dos  inalienáveis  valores  deste  “berço”  único  de  formação,  compromissado com a

efetivação  dos  direitos  humanos,  respeito  à  cidadania,  ética,  transparência,  integração,

responsabilidade social, hierarquia, disciplina, senso de equipe, compromisso organizacional,

pesquisa  e  inovação.  Tais  valores  contextualizam,  essencialmente,  três  eixos  de ensino:  1º)

técnico-científico; 2º) humanístico-jurídico; e 3º) valorização profissional. 

Em nove meses de caminhada, muitos são os desafios, principalmente o de atender

aos interesses das vinculadas da SSPDS, com origens, missões, culturas e valores distintos.

No que pese esses momentos de dificuldades, e sabedores que somos que outros

virão,  estamos  transpondo  todas  as  barreiras  que  se  apresentam,  com destemor,  equilíbrio,

participação, sensatez, sabedoria e firmeza nas tomadas de decisões, ancorados numa gestão que

sabe que a diferença entre o fracasso e a vitória não está  apenas  nas  ideias dissociadas  da

vivência da realidade social, mas também na atitude, na coragem e na perseverança de alinhar a

teoria à prática.



Começamos pelos princípios básicos, em consonância com a Lei nº 15.191, de 19

de julho de 2012, sem abrir mão do respeito às especificidades constitucionais, estatutárias e

curriculares das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense. 

Partimos  em  seguida  para  a  melhoria  das  condições  de  trabalho,  objetivando

oferecer  mais  conforto  aos  nossos  colaboradores  e  àqueles  que  necessitam dos serviços  da

Academia,  mediante  a  aquisição  de  equipamentos,  a  exemplo  de  43  (quarenta  e  três)

condicionadores de ar para todas as salas de aula e outros espaços e mais 32 (trinta e dois) em

processo de aquisição,  bem como a manutenção das instalações físicas desta Instituição, no

valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). 

Após meses de trabalho, ouvindo representantes das vinculadas da SSPDS:

a) institucionalizamos o Regime Acadêmico desta Instituição de Ensino Superior –

IES;

b) criamos o Banco Talentos, que está sendo um grande diferencial na hora de

selecionarmos o corpo docente, inclusive já cadastrados 17 professores doutores, 81 mestres,

314 especialistas e 186 graduados. Essa ferramenta possibilita convidar servidores públicos do

Poder Executivo deste Estado, a exemplo de procuradores, defensores públicos e professores

universitários, ampliando os conhecimentos e valores que compõem o Sistema de Ensino da

Segurança Pública e Defesa Social, contribuindo para a modernização e construção de novos

padrões de atuação profissional, dentro do rigor científico, metodológico e técnico;

c) elaboramos as Matrizes Curriculares de todos os cursos de formação e ascensão

profissional de interesse das vinculadas com base na Matriz Curricular Nacional da SENASP;

d)  formamos  e  capacitamos  10.884  profissionais  na  modalidade  presencial  e  a

distância,  além  de  realizar  cursos  de  extensão  e  atualização  para  mais 842  servidores

capacitados para o exercício da atividade policial, de bombeiros e pericial. 

A fim de desmistificar o conceito de que os profissionais de segurança pública do

Estado não realizam práticas de tiro policial defensivo, informamos que, somente em 2012, o

investimento estadual em aquisição de munições de treinamento nos calibres .40, .38, 12/70 e

5,56/45,  destinados  a  pistolas,  revólveres,  metralhadoras,  carabinas  e  fuzis,  foi  de  R$

2.708.940,00 (dois milhões, setecentos e oito mil, novecentos e quarenta reais). Tal quantitativo

visa atender aos cursos em execução e previstos ainda para este ano, bem como aos cursos já

realizados no ano de 2012.

Ainda na perspectiva do aprimoramento da boa técnica do tiro policial defensivo,

reestruturamos  as  instalações  dos  dois  estandes  de  tiro  da  AESP  para  atender  à  demanda

crescente de cursos, adequando-os aos padrões de segurança e qualidade recomendados pelo



Exército  Brasileiro,  bem  como  o  desenvolvimento  de  habilidades  que  influenciam

positivamente no equilíbrio emocional. O investimento estadual foi na ordem de R$ 299.985,63

(duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). 

No período de junho de 2012 a maio de 2013, a Academia formou 981 soldados da

Polícia Militar, 20 delegados e 634 inspetores da Polícia Civil e 29 médicos peritos legistas, 5

peritos legistas, 44 peritos criminais, 81 auxiliares de perícia da Perícia Forense. Na formação

continuada, quanto aos cursos de ascensão profissional, foram capacitados 60 oficiais PM/BM

do Estado e de outras Co-irmãs do País, 1029 praças da PM, 158 praças BM, 64 delegados e

167 escrivães da Polícia Civil. 

Atualmente  a  Academia  está  formando  e  capacitando  1.695  profissionais  do

sistema de segurança pública e integra a Rede Estadual de Escolas de Governo e o Instituto de

Responsabilidade Social da FIEC - FIRESO, que nos permite fazer parte de uma Rede composta

por 25 Instituições de Ensino Superior voltada para a responsabilidade social na educação.

Dentro de uma visão sistêmica da SSPDS, foram celebrados convênios na área de

ensino,  tendo a  Academia como interveniente na formação e  capacitação,  com a Secretaria

Nacional de Segurança Pública, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos,

Justiça  Federal,  Casa  Militar,  Secretaria  da  Justiça  e  Cidadania,  Controladoria  Geral  de

Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, Universidade Federal do

Ceará  e  Guarda  Municipal  de  Sobral,  realizando os  cursos  de  línguas  inglesa  e  espanhola,

proteção de autoridades judiciárias, segurança de autoridades governamentais,  prática de tiro

defensivo para agentes penitenciários, curso de formação profissional de guarda civil municipal,

dentre outros.

As  ações  desenvolvidas  pela  Assessoria  Especial  de  Extensão  e  Cultura,

valorizando também a participação da comunidade, efetivou-se mediante a realização de ciclos

de  conferência  com  palestrantes  nacionais  e  internacionais,  cine  clubes  com  temáticas

relacionadas à cidadania, ética, direitos humanos, grupos vulneráveis, medicina legal e tráfico

internacional  de  pessoas,  visitas  guiadas,  curtas  meio-dia,  cardápio  cultural,  primeiro  jogos

internos da AESP – JIAESP, primeiro encontro de gestores dos órgãos de ensino do sistema de

segurança pública do Nordeste – ENGESP/NE, ação global social, campanha de imunização,

ginástica laboral para o público interno e a primeira corrida de rua envolvendo 1.300 integrantes

dos corpos discente, docente e administrativo da AESP, além de festividades alusivas a datas

comemorativas.

No âmbito da tecnologia da informação e comunicação, a Academia desenvolveu

ferramentas institucionais que viabilizaram o trabalho dos diversos setores desta IES, dentre os

quais destacamos o Sistema de Pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério  (já



desembolsados  R$  822.000,00),  Sistema  de  Matrícula,  Plataforma  de  Gerenciamento  de

Documentos, Aluno on-line, Sistemas de Avaliação de Disciplinas e Corpo Docente, Sistema de

Controle de Despesas com Veículos, Sistema de Publicação de Impresso Oficial da AESP e o

informativo periódico AESP EM FOCO.

A Ouvidoria Setorial da AESP atendeu no período de um ano 483 procedimentos,

democratizando o  canal  de  relacionamento  com a  sociedade,  quanto  às  dúvidas,  sugestões,

elogios, comentários e reclamações. 

A perspectiva para os meses vindouros abrange a formação profissional de mais

643 inspetores de polícia civil e a realização de concursos públicos, já autorizados, para 200

oficiais da Polícia Militar e para 30 oficiais e 270 soldados do Corpo de Bombeiros Militar. Até

dezembro  de  2013,  a  AESP  qualificará  mais  1.940  profissionais  de  segurança  pública,

viabilizando a ascensão funcional.

Queremos destacar uma iniciativa de grande importância para esta Academia, que

foi  a protocolização do processo de credenciamento no Conselho Estadual  de Educação do

Ceará  para  regulamentação  e  reconhecimento  dos  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu

promovidos por este Órgão de ensino.

Em caráter  especial,  serão  realizados  13  cursos  voltados  para  grandes eventos,

como a Copa das Confederações e a Copa FIFA 2014,  beneficiando 1.425 profissionais de

segurança pública.

No  ensino  a  distância,  a  AESP  está  desenvolvendo  conteúdos  para  serem

hospedados na plataforma Moodle, possibilitando a inclusão dessa modalidade de ensino em

parte dos cursos de ascensão profissional, com vantagens de aumentar o alcance das ações de

ensino da Academia, assegurando o acesso ao ensino com qualidade, flexibilidade e redução de

custos. 

A exposição ora realizada é prova dos esforços de todos os servidores, prestadores

de serviços, estagiários desta Academia e colaboradores externos para prover serviço público de

qualidade, alcançando a sua missão institucional.

Temos a  certeza de que tudo o  que  está  ao nosso alcance  tem sido realizado,

fazendo não somente o possível, mas o melhor, com ênfase na dignidade da pessoa humana,

para que a AESP se consolide como instituição pública comprometida com a democracia e o

ensino de excelência, tornando-se referência nacional e internacional.

Aproveito  para  afirmar  que  tudo  isso  está  sendo  possível  graças  aos  nossos

colaboradores  internos  e  externos,  os  quais  não  medem  esforços  para  nos  auxiliar  no

cumprimento das  diretrizes  da  Secretaria  da  Segurança Pública  e  Defesa  Social  do  Estado.



Diante do exposto, nada mais justo do que homenageá-los, como reconhecimento aos relevantes

serviços  prestados  na  área  de  ensino,  com  a  maior  comenda  desta  Instituição  de  Ensino

Superior,  intitulada  “Medalha  Conhecimento,  Cidadania,  Cultura  e  Confiança”.  Muitas

vezes, somos pródigos na distribuição de críticas, mais econômicos na emissão de elogios.

Finalizamos conscientes da importância do esforço coletivo, pois estamos certos de

que a força da construção se encontra na união e no reconhecimento das pessoas.

Fortaleza-CE, 28 de maio de 2013.

John Roosevelt Rogério de Alencar – Cel PM

Diretor-Geral da AESP


