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 A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, em 
apenas dois anos e meio de funcionamento, avança no processo de se consolidar como 
Instituição de Ensino Superior de referência nacional e internacional, por estabelecer e 
priorizar os eixos de ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO no modelo integrado e 
exclusivo de formação e aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública e da 
defesa civil, respeitando as especificidades militares e civis de cada Órgão vinculado da 
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social deste Estado (SSPDS/CE). 

Somente no ano de 2012, a AESP/CE formou 1.794 e aperfeiçoou 1.178, 
além de 8.572 no Ensino a Distância (EaD), beneficiando 11.544 profissionais de 
segurança pública da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e 
Perícia Forense. 

Atualmente, a AESP/CE está atendendo a maior demanda de cursos de 
ascensão profissional da história da Polícia Civil do Estado do Ceará, capacitando, no 
período de 14 de outubro a 20 de dezembro de 2013, cerca de 900 profissionais, dentre 
escrivães e inspetores de polícia civil, além da formação inicial de aproximadamente 
500 candidatos ao cargo de inspetores de polícia civil de 1ª classe e 1.207 candidatos ao 
cargo de soldado PM.  

Esse número se torna mais expressivo quando se leva em consideração os 
cursos de formação continuada e de extensão das outras vinculadas, totalizando 1.579 
(um mil quinhentos e setenta e nove) profissionais aperfeiçoados no decorrer deste ano 
de 2013 somente na modalidade do ensino presencial. 

Destaco que a formação e aperfeiçoamento têm caráter ético, técnico-
científico e humanístico-jurídico voltados para a valorização dos integrantes das 
vinculadas da SSPDS/CE e de acordo com as novas matrizes curriculares da AESP|CE, 
tendo como parâmetro a Matriz Curricular Nacional da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP), cuja construção levou em consideração o perfil 
profissiográfico e mapeamento de competências técnicas (conhecimento e habilidade) e 
comportamentais (atitudes) dos profissionais da segurança pública do Brasil, com 
destaque para as questões sociais, resolução de conflitos e ações educacionais práticas 
dirigidas para o cotidiano operacional de rua vivido por esses profissionais.  

O nosso ideal sempre será formar profissionais que saiam às ruas preparados 
para exercer suas funções com respeito às diferenças sociais e com foco na dignidade da 
pessoa humana, contribuindo para a diminuição da violência social,  sem se esquecer 
dos outros objetivos dos Cursos aqui em destaque: 

  



a) Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar: visa atualizar e ampliar os 
conhecimentos profissional, técnico e humanístico dos Oficiais, indispensáveis ao 
planejamento, coordenação, controle e o emprego das Organizações, capacitando-o para 
o exercício das funções em nível estratégico das Instituições Militares Estaduais; 

b) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais PM/BM: trata de atualizar e 
ampliar os supramencionados conhecimentos, essenciais à habilitação e ao acesso no 
Oficialato Superior, capacitando-o para o exercício das funções em nível de Comando, 
Chefia e Estado-Maior das suas respectivas Instituições; 

c) Curso de Habilitação a Sargento: prepara os cabos para o exercício de 
funções típicas da graduação de sargento, visando basicamente auxiliar e complementar 
as atividades dos oficiais e subtenentes, liderar as praças diretamente subordinadas, 
impondo-se pela lealdade, disciplina, exemplo e conduta ética, moral e profissional 
irrepreensível, e executar funções e serviços atribuídos à nova graduação; 

d) Curso de Habilitação a Cabo: habilita os seus integrantes à graduação de 
cabo, atualizando e ampliando os conhecimentos profissionais para, principalmente, o 
desenvolvimento eficiente e proporcional de ações operacionais.   

Enfim, chegou a grande hora. Vocês são merecedores por terem alcançado 
mais um objetivo nas suas vidas. Vocês estão preparados para assumirem novas e 
importantes funções na Corporação em prol da sociedade. Repartam essa vitória com os 
seus familiares, que muito se sacrificaram para lhes dar apoio e força durante esses 
momentos em busca do seu crescimento profissional. Diga pra eles, se possível, agora, 
como sinal de gratidão, muito obrigado pela compreensão e carinho que me 
dispensaram ao longo desse tempo de ausência parcial.  

Cabendo, assim, a todos nós gestores da Academia reconhecer a dedicação e 
a vitória alcançada por vocês formandos, por terem priorizado os estudos acadêmicos 
muitas vezes em prejuízo do convívio com os seus familiares, bem maior da nossa 
sociedade.  

Aproveito para saldar as Corporações co-irmãs aqui representadas pelas 
Polícias e Bombeiros Militares dos Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Sergipe, Amapá, Espírito Santo e Goiás, que tivemos a honra de receber. 
Obrigado por vocês acreditarem nesta Academia recém-criada, mas pujante nas suas 
ações, inclusive: foi credenciada a certificar cursos de pós-graduação “lato sensu” pelo 
Conselho de Educação do Estado do Ceará, no último dia 11 de setembro, conforme 
publicação no D.O.E. do dia 30 do mesmo mês; inaugurou o Centro de Treinamento de 
Tiro Policial, no dia 18 de outubro deste ano; inovou nos cursos de ascensão 
profissional da Polícia Civil com o Ensino a Distância (EaD), o que acontecerá com o 
Curso de Habilitação a Cabo da PMCE em 2014. 

 
          Quero destacar todos os homenageados. Pelo CSSP, em memória, o Major BM 
Antônio Yvancy Barroso de Oliveira, o qual chegou a integrar o CSSP. Pelo CAO, o 
Cel PM Lauro Carlos de Araújo Prado, Cmt. Geral da PMCE, pelas suas importâncias e 
contribuições dentro do contexto da segurança pública deste Estado. Também aproveito 



para agradecer a homenagem do CAO a mim, como Diretor-Geral, que neste momento 
já compartilho essa honraria com os fiéis colaboradores desta Academia.  

Mas também não poderia deixar de ressaltar o merecido mérito intelectual 
do MAJ PMCE JOÃO VIEIRA JUNIOR, CAP PMCE ISAAC RODRIGUES DO 
NASCIMENTO, CB PMCE FRANCISCO LOURISVAL DA SILVA e SD PMCE 
RONER GOMES DA SILVA, por terem logrado o primeiro-Lugar no Curso Superior 
de Segurança Pública, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – PM/BM, Curso de 
Habilitação a Sargento e Curso de Habilitação a Cabo, respectivamente. 

MEUS PARABÉNS POR ESTE MOMENTO E DE TODOS QUE FAZEM 
A ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP|CE, 
EXTENSIVOS AOS SEUS DIGNISSÍMOS FAMILIARES. 

 
                    Ratifico, assim, o compromisso institucional da AESP|CE em planejar e 
executar as ações educacionais necessárias ao exercício das atividades dos integrantes 
da segurança pública demandadas pela SSPDS e suas vinculadas, pois dou sabedor da 
importância da valorização do profissional mediante a realização desses cursos de 
ascensão funcional. Tenham a certeza que a promoção é um reconhecimento do Estado 
ao trabalho, ao longo dos anos, de todos nós militares estaduais. 

Acredito no diálogo como princípio norteador capaz de proporcionar o 
respeito e o crescimento dos envolvidos nas ações de ensino em benefício do bem-estar 
social. Acredito ainda que a diminuição da violência social perpassa não apenas por 
ações da segurança pública, mas também por ações sociais e de saúde pública, aliadas 
ao compromisso de todos nós na solução desse complexo problema. 

A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática 

sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 

com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 

realidade. 

Paulo Freire 
 
 

Muito obrigado, 

Que Deus continue a iluminá-los. 

AESP/CE, em Fortaleza, 25 de outubro de 2013. 

John Roosevelt Rogério de Alencar – Cel PM 
Diretor-Geral da AESP/CE 

 


