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DEFESA CIVIL 

NOME DO CURSO: Pós-Graduação lato sensu em Defesa Civil: Gestão de Riscos e Desastres 

COORDENAÇÃO GERAL: Professor Mestre Wagner Antônio Alves 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Interdisciplinar  

 

OBJETIVO:  

• Desenvolver as habilidades e as competências para identificação e caracterização dos diferentes cenários 

de risco social (ameaças e vulnerabilidades). 

• Caracterizar as populações que habitam áreas com risco (identificação dos grupos vulneráveis). 

• Compreensão dos processos relacionados à produção dos riscos e desastres. 

• Identificação das medidas existentes de enfrentamento ao risco existente. 

• Definição de papéis, funções e responsabilidades na atuação no Sistema de Defesa Civil. 

• Desenvolvimento de pró-atividade no atendimento de primeiros socorros e transporte de vítimas dentro 

das competências do Suporte Básico de Vida -SBV. 

• Planejamento e execução de recursos financeiros e orçamentários em ações preventivas e atividades de 

pronta resposta de Defesa Civil 

 
 
PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados de todas as áreas que tenham interesse e necessidade de atuar com a 

defesa civil e a gestão de riscos de desastres. O curso é oferecido a aqueles que queiram tornar-se profissionais que 
sejam multiplicadores da cultura de redução de riscos, por meio de hábitos e comportamentos que promovam a 
minimização das ameaças e vulnerabilidades. O curso permite a potencialização das capacidades dos agentes para 
garantia de proteção e segurança social. 

 

MODALIDADE: EaD – Ensino a Distância 

 

LOCAL DO CURSO: Ambiente Virtual de Aprendizagem – Campus Cruzeiro do Sul Virtual da Universidade 

Cruzeiro do Sul. 

 

CARGA HORÁRIA:  

O curso tem duração de 450 (quatrocentas e cinquenta) horas distribuídas ao longo de 06 (seis) meses. 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU |Modalidade a Distância 
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DISCIPLINAS E PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

 

Disciplinas Carga Horária Professores Responsáveis 

Proteção e Defesa Civil: Aspectos Doutrinários e 

Legais 40h 
Prof. Dr. José Roberto Rodrigues de 
Oliveira 

Identificação de Perigo, Riscos e Desastres 40h Prof. Dra. Lídia Keiko Tominaga 

Gestão Orçamentária e Financeira para Redução de 

Riscos de Desastres 40h Prof. Dr. Fernando César Lorencini 

Estrutura de Saúde e Emergências 40h Prof. Mestre Wagner Antônio Alves 

Modalidades de Desastres e Atuação 

Correspondente 40h Prof. Dr. Reinaldo Zychan de Moraes 

Mobilização, Defesa Civil e SCO: Estudos 

Estratégicos 40h Prof. Dr. Tercius Zychan de Moraes 

Estudos Urbanos, Planos de Emergência e Auxílio 40h Prof. Mestre Wagner Antonio Alves 

Meio Ambiente: Importância e Sustentabilidade 40h Prof. Mestre Wagner Antonio Alves 

Seminários de projetos em defesa civil - obrigatória 60h Prof. Mestre Wagner Antonio Alves 

Metodologia Científica 40h Prof. Mestre Wagner Antonio Alves 

Trabalho de Conclusão de Curso 30h Prof. Mestre Wagner Antonio Alves 

 

 

A Cruzeiro do Sul Virtual, anteriormente conhecida como Campus Virtual, é a unidade acadêmico-

administrativa que operacionaliza a oferta dos cursos e programas na modalidade a distância e está 

vinculada à Pró-Reitoria de Educação a Distância. Credenciada pela Portaria Ministerial Nº 1.281, 19 de 

outubro de 2012. Publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 22 de outubro de 2012, seção 1, página 

21, para oferta de cursos superiores a distância.  

 

O projeto pedagógico completo do curso encontra-se devidamente aprovado pelo CONSU da UNIVERSIDADE 

CRUZEIRO DO SUL. 
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PROCESSO SELETIVO: 

A seleção dos candidatos está vinculada ao pagamento da matrícula e ao número máximo de vagas. 

 

MATRÍCULA: 

O aluno estará regularmente matriculado após:  

a) ter realizado corretamente a inscrição através do link;  

https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/pos-graduacao/defesa-civil/sao-paulo-luz-sp 

b) dar o aceite no contrato educacional;  

c) pagar o boleto da matrícula;  

d) A matrícula do aluno só estará efetivada após o pagamento da matrícula e aceite dos termos do 

contrato de prestação de serviços educacionais. 

 

AVALIAÇÃO: 

A Avaliação final de cada módulo será realizada INTEGRALMENTE no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

A nota mínima de aprovação é de 7,0 (sete) para cada disciplina. 

 

CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO: Considerando que o Curso é oferecido com utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem Blackboard, o acompanhamento da participação do aluno é feito a partir dos relatórios 

emitidos pelo ambiente virtual.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO: O Trabalho de conclusão de curso (TCC) será realizado assim que o aluno finalizar 

as disciplinas e nelas for aprovado. O prazo de realização do TCC será de 02 (dois) meses. É necessária a 

nota mínima de 7,0 (sete), para aprovação no trabalho de conclusão do curso. 

https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/pos-graduacao/direito-militar/sao-paulo-luz-sp
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

O candidato DEVERÁ entregar os documentos abaixo elencados (pessoalmente, por portador ou por SEDEX) 

no Polo de sua escolha.  

POLO EDUCACIONAL LUZ_CAMPUS VIRTUAL CRUZEIRO DO SUL - RUA ALFREDO MAIA, 218 (4°ANDAR) - 

LUZ - SÃO PAULO – SP CEP 01.106-010. A/C: Professor Mestre Wagner Alves (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DEFESA CIVIL - NO ENVELOPE). 

Destacar no envelope o nome do curso (Pós-Graduação em Defesa Civil) e anexar a seguinte documentação: 

• 01 Cópia do Diploma de conclusão de Curso Superior com autenticação (Frente e Verso); 

• 01 Cópia do Comprovante de residência (cópia simples); 

• 01 Cópia do RG CIVIL; 

• 01 Cópia do CPF(cópia simples); 

• 01 Foto3x4. 

 

Importante: o aluno SOMENTE poderá realizar a Rematricula e a apresentação do TCC (Trabalho de 

Conclusão do Curso), CASO ESTEJA COM A PARTE FINANCEIRA E DOCUMENTAL EM DIA. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

A instituição que chancela o certificado é a Universidade Cruzeiro do Sul, de acordo com as exigências da 

legislação pertinente.O aluno receberá o Certificado de Pós-Graduação em Defesa Civil. 

 

A certificação do curso acontecerá quando o aluno aprovado em todas as disciplinas apresentar a versão final do 

trabalho de conclusão do curso (TCC). 

 

INVESTIMENTO:  

O pagamento será realizado da seguinte maneira:  

✓ Taxa de Inscrição: isento.  

✓ INVESTIMENTO = total do curso R$ 1.791,00 

✓ 09 parcelas (1ª parcela = Matrícula no ato da inscrição + 08 mensalidades) de R$ 199,00 (boleto 

bancário)  

✓ A matrícula deverá ser paga em até 24 horas após a Inscrição via site 
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GERAÇÃO DE PARCELAS E REMATRÍCULA: 

Procedimento para pagamento de parcelas 

Após receber o RGM e a senha de acesso, e efetuar o pagamento de sua matrícula o aluno deverá acessar o site 

para identificar as demais parcelas: 

• Acessar o site do Campus Virtual http://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/ 

• Clicar em “Área do Aluno”,inserir RGM, senha e clicar em enviar; 

• Será aberta a área do aluno; então, o (a) aluno (a) deve procurar no menu à esquerda o espaço 

“financeiro ” onde estarão disponíveis os boletos das mensalidades. 

 

 

 

Rematricula 

Nos cursos de Especialização não é necessário que o aluno faça a Rematricula. A Rematrícula é realizada 

automaticamente entre Dezembro e Janeiro e Junho e Julho, o aluno deverá acompanhar no ambiente 

virtual(Área do Aluno) e em caso de dúvidas, entrar em contato com o Polo. 

 

SOLICITAÇÕES: 

Para solicitações de Declarações,Certificados,Histórico Escolar,atualização de dados ou acompanhamento de 

processos, o aluno deverá acessar a área do aluno > Serviços > CAA ONLINE. 

 

INFORMAÇÕES: 

Caso haja necessidade, informações adicionais poderão ser obtidas: 

 

Contato com Setor ADMINISTRATIVO DEFESA CIVIL 

WhatsApp e Celular | (11) 94858-8681 

Fone Fixo |(11) 4766-0679  

 

Pelos e-mails: 

carreiramilitar@cruzeirodosulvirtual.com.br  

atendimento.carreiramilitar@cruzeirodosulvirtual.com.br 

http://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/

