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RESUMO 

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar os resultados do processo de aperfeiçoamento 

profissional no desempenho e atuação dos militares das áreas turísticas de Belém, por meio dos 

Cursos de Policiamento Turístico para os integrantes da Companhia Independente de Polícia 

Turística da Polícia Militar do Pará. A análise da autoavaliação dos egressos permite indicar a 

importância de tais capacitações/aperfeiçoamentos, de forma contínua, para a melhoria do 

desempenho no ambiente institucional, bem como, a constituição de uma nova imagem do 

atendimento especializado da Polícia Militar para com a sociedade, em geral. Para tanto, 

utilizou-se a metodologia de estudo exploratório qualitativo, por meio da aplicação de 

questionário semiestruturado, via on-line, o que permitiu a autoavaliação dos egressos e dos 

gestores em relação aos resultados de aprendizagem. Nesse sentido, destaca-se o resultado 

satisfatório que considera o reflexo da aprendizagem com a prática de atendimento de 

ocorrências e de apoio dado à sociedade e ao turista, como também, o enriquecimento e a 

confiança do agente de segurança pública, em relação ao atendimento especializado. Por 

intermédio da pesquisa, pode-se compreender que, em sua totalidade, os entrevistados 

consideraram que os cursos contribuíram para um melhor exercício da função e do aumento da 

autoestima e motivação para o próprio agente de segurança. 

 

Palavras-chave: Policiamento Turístico, Avaliação, Autoavaliação e Políticas de formação 

continuada. 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to evaluate the results of the professional improvement process through the 

Tourist Policing Courses for the members of the Independent Police Tourist Company of the 

Pará Military Police. The analysis of the self-evaluation of graduates allows to indicate the 

importance of such training / improvement , on a continuous basis, to improve performance in 

the institutional environment, as well as, the constitution of a new image of the specialized 
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assistance of the Military Police to society in general. For that, the methodology of qualitative 

exploratory study was used, through the application of a semi-structured questionnaire, via 

online, which allowed the self-evaluation of the graduates and the managers in relation to the 

learning outcomes. In this sense, we highlight the satisfactory result that considers the 

reflection of learning with the practice of attendance of occurrences and support given to 

society and the tourist, as well as the enrichment and trust of the public security agent in 

relation to the attendance skilled. Through the research, it can be understood that, in their 

totality, the interviewees considered that the courses contributed to a better exercise of the 

function and the increase of self-esteem and motivation for the security agent himself. 

 

Keywords: Egress, tourist policing and continuous evaluation policies. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a reforma do aparelho do Estado, a gestão pública transformou-se de uma gestão 

patrimonialista, administração essa dos Estados Absolutistas, caracterizada por uma gestão que 

se confunde com a privada, haja vista a predominância da indicação para cargos de confiança, 

em que não há uma diferenciação entre o público é os negócios privados (Silva (2013). Em 

seguida, tornou-se burocrática, em que as regras e procedimentos são divididas de acordo com 

as responsabilidades e especializações de trabalho. E finalmente, a gestão gerencial, demonstra 

um Estado que se desapega das formalidades e valoriza a eficiência e a qualidade na prestação 

de serviços ao público. 

 O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 

Social do Pará reúne todos seus órgãos integrantes, e diante dessa nova realidade para a qual a 

gestão pública implemente suas políticas modernas e que busquem a qualificação dos servidores 

para que satisfaçam às expectativas dos contribuintes, cria o Plano Estratégico do Sistema 

Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS). 

 A implantação e efetivação da gestão estratégica, no âmbito da Polícia Militar do Pará 

- PMPA baseou-se em um conjunto de iniciativas para o decênio 2015 – 2025, o qual prevê sua 

aplicação em consonância a metodologia que envolve o Planejar, Dirigir, Controlar e Avaliar 

(PDCA). Tal planejamento tem, também, como principal objetivo valorizar a hierarquia, 

responsabilidade social, ética e moral, disciplina, preservação do interesse público e a 

responsabilidade com os Direitos Humanos e o Meio Ambiente. 

 Dentre os objetivos do Plano Estratégico da PMPA tem-se: fomentar a cidadania, 

como responsabilidade de participação social com a iniciativa estratégica de aperfeiçoar o 
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processo de transversalização das normas dos Direitos Humanos nos cursos de formação e 

capacitação da Polícia Militar (POLICIA MILITAR, 2015, p. 61,); adequar o efetivo de 

Policiais Militares com implementação e movimentação e/ou redistribuição do efetivo por 

matriz de competência em áreas estratégicas de gestão (POLÍCIA MILITAR, 2015, p. 75); e 

aperfeiçoar a formação (POLÍCIA MILITAR, 2015, p. 76). 

 Nesse cenário emergente, também pode-se apontar a elaboração do Plano Ver-o-Pará 

da Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR/PA pela empresa contratada Chias 

Marketing para a reavaliação do produto turístico no Pará, e no âmbito nacional por meio do 

Ministério do Turismo, o que resultou no posicionamento, e em um direcionamento mais eficaz 

das políticas do setor, para os diversos municípios do Estado no Mapa do Turismo Nacional, 

dentre eles Belém, colocando em competição nos mercados Nacional e Internacional, com 

crescimento de volume e receita até 2020 (Dados, SETUR – PA, 2016). 

 Assim, entende-se a necessidade ainda maior de um aperfeiçoamento do efetivo da 

Companhia Independente de Polícia Turística – CIPTUR da PMPA para o atendimento ao 

turista que visita a Capital paraense, haja vista os efeitos da violência serem extremamente 

negativos para o turismo, conforme referenciado no estudo realizado pela empresa de 

Marketing contratada. Os Policiais Militares que compõe o efetivo da CIPTUR podem 

aperfeiçoa-se para um policiamento especializado, por meio das Disciplinas voltadas para a 

atividade turística, tais como: Fundamentos do Turismo; Turismo e Desenvolvimento 

Sustentável; Abordagem Histórica dos Principais Pontos Turísticos de Belém; Prevenção e 

Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Turismo; Legislação aplicada ao 

Turismo e Língua Inglesa. 

 E ainda, com o aperfeiçoamento e contato, novamente, com as práticas policiais 

militares, tais como: Tiro Defensivo; Técnicas de Abordagem; Direitos Humanos aplicados à 

atividade turística; Primeira Intervenção em Crise; Relações Humanos e Interpessoais; 

Primeiros Socorros; Defesa Pessoal, os policiais podem realizar um policiamento voltado para 

segurança do turista, da comunidade local e do próprio agente de segurança pública, como já 

citado anteriormente. 

  O Curso de Policiamento Turístico da PMPA já ocorreu em duas edições, a primeira 

em 2016, com a formação de 34 (trinta e quatro) Policiais do efetivo da Companhia; a segunda, 

em 2017, com a oferta de vagas para Policiais de outras Unidades, bem como para 03 (três) 

integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, os quais tiveram a oportunidade de participar 

do referido curso, e puderem levar o conhecimento adquirido para a formação do 1º Curso dos 
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Policiais do Batalhão de Polícia Turística - BPTur de Brasília/DF, somando-se a eles mais 34 

(trinta e quatro) policiais do Pará, constituindo um total de 36 (trinta e seis) policiais da PMPA. 

O curso é realizado, em média, durante 25 (vinte e cinco) dias, com disciplinas teóricas, no 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP, e com atividade em campo, com a 

prática policial.  

 Esse curso para o efetivo da CIPTur e demais integrantes da Polícia Militar do Pará, 

que atua nas áreas de visitação de nossa capital, visa melhorar a qualidade no atendimento ao 

turista e garantir o aperfeiçoamento das atividades para os agentes de segurança pública nesse 

policiamento especializado. 

Diante do exposto, questiona-se “Quais os efeitos dos cursos de aperfeiçoamento 

refletem no exercício da função dos integrantes da Companhia Independente de Polícia 

Turística da PMPA?  

Neste sentido, o estudo tem como objeto geral realizar a autoavaliação dos egressos 

dos cursos de policiamento turístico da Polícia Militar do Pará, das turmas do período de 2016 

e 2017, com vistas a analisar como reflete no exercício da função dos integrantes da Companhia 

Independente de Polícia Turística da PMPA. 

 Como objetivos específicos, tem-se: a) investigar o papel da formação continuada no 

desempenho em ambiente de trabalho; b) apresentar o Plano de Instrução - Capacitação 

Operacional Padrão e a missão da CIPTur; c) avaliar a relação entre o processo de ensino-

aprendizagem e as competências utilizadas para o desempenho da função dos integrantes da 

CIPTur; d) possibilitar que a autoavaliação dos egressos reflita na efetivação da formação 

continuada de aperfeiçoamentos como os do Curso de Policiamento Turístico em âmbito 

institucional. 

 Essa pesquisa visa contribuir academicamente com os estudos sobre o papel da 

formação continuada, no ambiente institucional bem como, proporcionar uma autoavaliação 

dos egressos dos cursos, evidenciando a importância da formação continuada do efetivo da 

Companhia Independente de Polícia Turística e demais unidades que desenvolvem o 

policiamento em áreas turísticas de nosso Estado, e consequentemente a melhoria no 

atendimento ao Turista.  
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E A 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

 O investimento em novos processos de treinamento, desenvolvimento e educação 

(TD&E), no ambiente corporativo, têm mostrado a importância de capacitar as organizações 

para estarem integradas às novas tendências e disputas de mercado, com as instituições públicas 

não é diferente, pois o serviço público possui uma competitividade própria, a de melhorar o 

atendimento e contemplar o interesse público com eficiência e eficácia. 

 Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006) descrevem a necessidade de implementação 

de procedimentos para o treinamento dos indivíduos, bem como, do desenvolvimento de 

competências individuais, dentro das organizações, por intermédio da educação. Nesse estudo, 

os autores relatam a importância da combinação do conhecimento, habilidade e atitude os 

chamados CHA’s, para que o indivíduo alcance o objetivo e missão da organização. Nesse 

sentido, a avaliação dos treinamentos e práticas permite que a partir da coleta de dados sobre, 

possa-se emitir algum valor à atividade profissional, e assim realizar o planejamento de 

estratégias e políticas para as organizações. 

 Somando-se aos conceitos acima, Oliveira (1998, p. 39), explica que a gestão 

andragógica seria a concepção de que o homem adulto compreende sua condição no meio 

organizacional, além do seu papel em relação aos objetivos da organização, tornando-se e se 

entendendo como parte do meio organizacional.  

 Nessa direção e para o êxito do Curso de Policiamento Turístico da PMPA, o efetivo 

Policial foi consultado antecipadamente e esclarecido quanto aos objetivos de aprendizagem. 

Dessa forma, a prática andragógica deve resultar da manifestação de interesse ou de 

participação por parte dos indivíduos envolvidos, os quais devem saber a importância de sua 

inclusão e pertencimento aos processos. 

 Para Frigotto (2010, p. 1), “o resgate do sentido da esfera pública e de serviço público”, 

as metodologias e aplicações das capacitações do funcionário/servidor público e as condições 

históricas que a demandaram partem de um pensamento capitalista: competitividade. A 

exemplo, verificamos que os processos criados para elaboração dos Cursos pelas Unidades 

surgiram para regulamentar e atingir patamares nacionais, não obstante o Curso de 

Policiamento Turístico, também está ligado ao receber bem o turista, em uma das cidades 

pertencentes ao Mapa do Turismo Nacional, modelo diferenciado de policiamento reconhecido 

nacionalmente. 
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 O Ministério da Justiça – Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, já em 

2009, cria a matriz Curricular para formação do profissional de segurança pública, e a partir do 

estudo profissiográfico e mapeamento de competências perfil dos cargos das instituições 

estaduais de segurança pública estabelecem-se as competências do agente; orientam-se os 

currículos de formação e capacitação; a carga horária recomendada; a revisão dos referenciais 

bibliográficos com a sugestão de novos títulos; atualização das diretrizes pedagógicas da 

SENASP que auxiliarão o processo de implementação.  

Regina Maria Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública: 

 

Dados e conclusões da Profissicografia e Mapeamento de Competências como 

instrumento para reflexão e elaboração de políticas públicas voltadas para promoção 

de uma atuação cada vez mais qualificada e na oferta de serviços que atendam as 

exigências de uma sociedade democrática como o Brasil (Brasil. Secretaria Nacional 

de Segurança Pública, 2012, p. Apresentação). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 A metodologia do trabalho se classifica como estudo qualitativo com uma análise de 

perspectiva e abordagem exploratória. E o instrumento de coleta de dados constitui-se da 

avaliação, a qual fornecerá à Instituição, informações sobre o desempenho dos Policiais 

Militares, investigando-se o nível de satisfação dos egressos sobre a atividade de aprendizagem, 

para que se possa realizar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na atividade-fim da 

Companhia, a partir do aprimoramento das funções já exercidas, como também identificação 

das habilidades aprendidas que estão sendo aplicadas nas áreas de policiamento ou na vida 

profissional do efetivo que participou dos cursos, investigando-se também o que pode ter 

facilitado ou dificultado tal processo. 

 Neste trabalho, passa-se a dialogar com os resultados e a opinião dos egressos do I e II 

Curso de Policiamento Turístico nos anos de 2016 e 2017, e as diferentes possibilidades de 

avaliação dos cursos para averiguar a opinião do egresso, uma vez já exercendo atividades 

profissionais e verificando assim as transformações que ocorrem no aluno, devido à influência 

da capacitação específica para o exercício da função. Para a coleta de dados utilizou-se a 

plataforma do Google forms para divulgação e aplicação do questionário para os egressos. 

 Para a elaboração do questionário utilizou-se uma avaliação geral do curso realizada 

pela própria instituição após o término de cada curso, e a partir das sugestões de chefes e de 

alguns alunos. Com o objetivo de fazer o levantamento do maior número de indicadores que 
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possibilitem a efetividade de tais cursos na Instituição, trabalhou-se com a escolha de 17 

(dezessete) subordinados e (03) chefes, os quais participaram do Curso.  

 Quanto à estrutura do questionário, esse possui 05 (cinco) questões objetivas por meio 

das quais, os egressos fazem uma breve avaliação do curso, além de 04 (quatro) subjetivas as 

quais autoavaliam os resultados da formação. Assim, as perguntas são: 1) as informações 

recebidas atingiram sua expectativa? Sim ou Não; 2) a carga horária utilizada no curso: 

ótima/bom/regular/insuficiente; 3) os recursos didáticos: apostilas, exposição e demonstração: 

ótima/bom/regular/insuficiente; 4) o conteúdo programático/assuntos abordados: 

ótima/bom/regular/insuficiente; 5) você acredita que o Curso contribuiu para um melhor 

desempenho da função? Sim ou Não; 6) quais são as competências esperadas pelos egressos 

(concluintes) do Curso para você? 7) na sua opinião, que atividades de disseminação do Curso 

você desenvolve? 8) quais os efeitos do aperfeiçoamento para a Instituição? 9) quais os efeitos 

do aperfeiçoamento para as mudanças de processos e atividades desempenhadas no serviço 

Policial Militar? 

 

3. PLANO DE INSTRUÇÃO – CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PADRÃO E A 

MISSÃO DA CIPTUR. 

 

 A Polícia Militar do Pará possuí diretrizes para a oferta de capacitações e 

aperfeiçoamentos para os Militares do Estado, as quais foram publicadas em Aditamento ao 

Boletim Geral da Corporação de número 018 publicado em 27 de janeiro de 2003, através da 

Portaria nº 011/2002 – DEI, aprova as Normas para Planejamento e Conduta de Ensino e 

Instrução – NPCI, com a seguinte redação e finalidade: 

 

Art. 5º - O Ensino e a Instrução na Polícia Militar são atividades desenvolvidas 

Corporação Polícia Militar com a finalidade de proporcionar ao seu pessoal a 

necessária habilitação para a ocupação, em qualquer situação, dos cargos, e o 

exercício de funções previstas nos quadros da organização da corporação.  

Art. 6º -O Ensino policial militar deve estar sempre voltado para 05 (cinco) tipos de 

ações básicas, quais sejam: 

I – Defesa Social; 

II – Defesa Pública; 

III – Exercício da cidadania; 

IV – Defesa Interna e 

V – Defesa Territorial (em casos de guerra externa). 

Art. 7º - Durante o processo ensino-aprendizagem devem ser prioritariamente 

enfatizados assuntos voltados para o bom desempenho da Atividade fim da 

Corporação (PARÁ - POLÍCIA MILITAR, 2003, p. 2). 
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 Não obstante, define modelos de planos, relatórios e notas de instrução que 

especificam as práticas dos cursos, estágios e/ou capacitações/aperfeiçoamentos no âmbito da 

PMPA. Em 10 de julho de 2012, no Boletim Geral nº 127, a Polícia Militar normatizou as 

atividades realizadas durante o programa de capacitação continuada COP 2012, passaram a ser 

realizadas e executadas pela Unidade, com o objetivo de proporcionar ao PM com mais de 05 

(cinco) anos de formação, uma atualização de conhecimento profissional das praças da PMPA. 

 Em 2012, foi lançada a Nota de Instrução: “INSTRUÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

CONTINUADA – CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PADRÃO – COP 2012”, a fim de 

reformular o ensino Policial Militar, para atender aos princípios da cidadania, respeito aos 

direitos humanos, ética, moralidade, e para atender as necessidades do desempenho da atividade 

Policial Militar, para a segurança não só do cidadão como do próprio agente de segurança 

pública durante ocorrências policiais.  

 Quanto à missão da Companhia Independente de Polícia Turística, essa esta precede 

tais modelos, uma vez que surgiu por meio de Decreto nº 3670 de 07 de outubro de 1999, 

primeiramente, como Grupo Especial de Polícia Turística – GEPTUR, a partir de um acordo de 

Cooperação entre a Polícia Militar e o órgão oficial de Turismo no Pará – PARATUR, sendo 

subordinada ao Comando de Cooperação Interinstitucional – CCNI.  

 O acordo de viabilidade e formação do Grupamento deu-se mediante ação conjunta 

entre a PMPA, com a seleção dos Policiais com perfil para compor o GEPTUR e a PARATUR 

encarregou-se da elaboração e aplicação do Curso Básico de Turismo para os policiais 

selecionados. O curso teve duração de três meses, onde foram abordadas as seguintes matérias: 

Teoria Geral de Turismo, Atrativos Turísticos, Técnicas de Comunicação e Relações Humanas, 

Ética Profissional, Geografia do Pará, História do Pará e Língua Estrangeira (Inglês). 

Em seguida, com a Portaria nº 007 de 29 de dezembro de 1999, publicada no BG Nº 

003 de 05 de janeiro de 2000, o GEPTUR foi transformado na 1ª Companhia Independente de 

Polícia Turística - 1ª CIPTUR. E finalmente, em 02 de agosto de 2001 com o intuito de 

regularizar a situação administrativa da 1ª CIPTUR junto ao Governo do Estado, foi criada por 

meio do Decreto N° 4749/2001 - Gov. do Estado, e publicada no Diário Oficial Nº 29.512 de 

03 de agosto de 2001, conforme BG Nº 146 de 07 de agosto de 2001, a Companhia 

Independente de Polícia Turística – CIPTUR, com a “missão específica de executar o 

policiamento ostensivo a pé e motorizado, dos locais de trânsito de viajantes e onde lhe for 

determinado.” (GOVERNO DO ESTADO – DEC. Nº 4749 – 2001). 
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O interesse dessa pesquisadora sobre o tema é por ser Bacharel em Turismo e 

realizando a função de auxiliar de 3ª seção, esta responsável pelo Ensino e Instrução da Tropa, 

lançou-se o desafio em 2013, da criação do I Curso de Policiamento Turístico da PMPA, de 

acordo também com o que pressupõe a criação de Procedimentos Operacionais Padrões – POP’s 

previstos para todas as Unidades da Polícia Militar e que depois estariam também previstos no 

Plano Estratégico da PMPA - 2015, e a partir da necessidade de qualificar o efetivo existente, 

e de padronizar esse atendimento, é que este foi elaborado com disciplinas da área militar e 

daquelas voltadas para o turismo, com isso obtivemos as duas edições do Curso em 2016 e 

2017, como já foi explanado em parágrafos anteriores. 

 

4. A AUTO-AVALIAÇÃO DO EGRESSO: EFETIVIDADE DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA. 

 

A partir da aplicação do questionário de pesquisa, descrito anteriormente, pôde-se 

verificar que os egressos, mediante sua autoavaliação contribuem de forma positiva para a 

análise dessa formação continuada, uma vez que, tal avaliação demonstra a necessidade de se 

efetivar os treinamentos e desenvolvimentos, para um melhor desempenho das competências 

dos integrantes do policiamento especializado. Mais uma vez, as teorias aliam-se às práticas, 

pois pode-se perceber que os treinamentos, desenvolvimentos e educação nas organizações 

contribuem para emitir valor à a atividade profissional, e da necessidade de se planejar 

estratégias e políticas para as organizações, defendem Borges-Andrade, Abbad e Mourão 

(2006). 

Com base na análise das respostas pôde-se identificar que, em geral, o curso foi 

satisfatório, já que os egressos responderam positivamente a quase todas as questões, como por 

exemplo, o questionamento acerca da carga horária foi o único que recebeu uma avaliação 

regular. Em contrapartida, 100% dos egressos acreditam que o curso contribuiu para o melhor 

desempenho da função, o que acaba somando-se a ideia de Borges-Andrade, de que as 

competências dos indivíduos podem surgir a partir da educação, na qual a necessidade de 

treinamento e aprendizagem resultem em um profissional que entende suas competências 

individuais e organizacionais, o que se observa na resposta de um egresso: “O concluinte do 

curso está mais habilitado a exercer suas atribuições e atendimento a turistas com segurança”. 

 Com relação às atividades de disseminação do curso, os egressos acreditam que a 

aproximação maior com a sociedade e turista através do trabalho que desenvolve, na 
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Companhia, bem como das informações acerca dos pontos turísticos e aplicabilidade da língua 

estrangeira no atendimento de ocorrências ou nas informações prestadas. 

 Para a Instituição, os concluintes afirmam: “A instituição tem um policial mais sensível 

e confiante ao orientar os turistas que nos visitam”; “A melhoria da imagem da PMPA por meio 

da garantia de um ambiente seguro para o desenvolvimento do turismo em Belém do Pará. ”; 

ou seja, o resgate do sentido da esfera pública, defendido por Frigotto (2010), neste sentido do 

militar estadual que compõe a Companhia.  

 Os efeitos do aperfeiçoamento para as mudanças de processos e atividades 

desempenhadas no serviço Policial Militar, pode-se observar “Mais aproximação entre o 

público turístico e demais unidades policiais, haja vista que o tratamento diferenciado aos 

mesmos, devido as qualificações adquiridas”; “O policial qualificado possibilitará um diálogo 

maior com a sociedade, com os turistas, fazendo um serviço que se tenha uma maior prevenção 

acerca das ilicitudes presenciadas no cotidiano”, como foi citado em repostas de egressos, a 

matriz curricular e o mapeamento psicográfico dos agentes de segurança pública faz-se 

necessário para que o profissional que atua em áreas turísticas, como é o caso dos Policiais 

pertencentes a CIPTur, exerçam com maior segurança, especialidade e melhoria no atendimento 

a sociedade. 

 Abaixo alguns gráficos a respeito dos resultados da pesquisa realizada com 50% do 

efetivo que participou dos Cursos nos anos de 2016 e 2017: 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

As informações recebidas atingiram sua 
expectativa?

Sim

Não
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao integrar e unificar um modelo de formação, em que o sujeito do processo- o Policial 

Militar da CIPTur, obteria o conhecimento essencial, e em seguida, os conhecimentos 

específicos para que possa atuar de forma especializada no atendimento ao turista, é que se 

identifica a necessidade de implementar anualmente o Curso de Policiamento Turística da 

Polícia Militar do Pará para que se atinja todo o efetivo da Companhia; e se crie um perfil de 

atendimento do Policial Turístico, e desta forma, melhorar cada vez mais a imagem do Turismo 

do Estado, a partir de um atendimento especializado de proteção. E com isso, estender o referido 

curso para os demais municípios integrantes do Mapa do Turismo Nacional do Ministério do 

Turismo, o mapa serve de instrumento para a gestão no desenvolvimento de políticas públicas 

regionalizadas e descentralizadas, bem como elenca os municípios pertencentes ao Estado do 

Pará, ao todo 95 (noventa e cinco) dentre os quais podemos citar Belém, Soure, Salvaterra, 

Santarém, Porto de Moz são alguns destes. 

 Percebe-se na análise da autoavaliação dos egressos dados e conclusões positivas. Pode-

se concluir que tais cursos são como instrumentos resultantes de tais políticas, voltadas para o 

aprimoramento e valorização das competências, para uma atuação, cada vez mais qualificada, 

para oferecer um atendimento que esteja de acordo com as exigências da sociedade, bem como 

que satisfaça o próprio agente de segurança, o qual poderá criar acredita ter adquirido uma 

maior confiança, ou seja, o conhecimento como base para o aumento da autoestima, e com isso 

Você acredita que o Curso contribuiu para um melhor 
desempenho da função?

Sim

Não
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o curso torna-se um instrumento eficaz e que respeita os princípios da eficiência da 

Administração Pública. 

 Assim, é fundamental aprimorarem-se as políticas de ensino e formação continuada, no 

ambiente organizacional, para que se tenha uma formação inicial e contínua, a fim de atingir 

uma atuação eficaz, no desempenho da função, e com isso, reduzir os níveis de violência, não 

só com turistas estrangeiros e de outros Estados, como também com a comunidade local, são 

alguns dos objetivos da formação continuada dos Agentes de Segurança Pública, em especial 

dos integrantes da Companhia Independente de Polícia Turística da Polícia Militar do Pará. 
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