
EDITORIAL

Estamos publicando a terceira edição da Revista da Escola Superior  de Polícia  Civil
(ESPC) com a satisfação da missão cumprida: a produção científica da ESPC tem ganhado a
cada dia publicidade e reconhecimento dos esforços individuais e coletivos na produção do
conhecimento.

Atualmente, a ESPC já conta com diversos cursos de pós-graduação, em distintas áreas
da segurança pública:  Pós-Graduação em Ciências Criminais - voltada aos cursos de formação
de Delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas, cada um deles com ênfase específica
na sua formação profissional; Pós-Graduação em Análise Estratégica em Segurança Pública -
destinada aos servidores das carreiras da Polícia Civil e aos delegados de forma obrigatória.
Além desses há cursos de Pós-graduação Operacionais:  Pós em APH - P Atendimento Pré-
Hospitalar  Policial,  Pós  em Grupamento de Operações Aéreas  -  GOA e  Pós-Graduação em
Cinotecnia  Policial  -  destinada  aos  operadores  de  Cães  do  NOC/DENARC  -  Divisão  de
Narcóticos.

Recentemente, a ESPC também instituiu um Núcleo de - NUCLEO DE PESQUISAS EM
SEGURANCA  PUBLICA  –  NPSP,  cujo  objetivo  é  promover  a  pesquisa  aplicada,  promover
debates, seminários, avaliar os artigos a serem publicados e dar suporte aos pesquisadores
policiais matriculados em cursos de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

A ESPC vem passando por uma grande renovação em sua gestão com o objetivo de
fortalecer o Planejamento Estratégico, repensar a sua grade de cursos e atender os anseios e
necessidades dos policiais civis, o que tende a possibilitar a Renovação do Credenciamento da
ESPC-PR enquanto Escola Superior junto a SETI - Secretaria de Estado em Ciência e Tecnologia.

Nesta publicação serão apresentados dezoito artigos que irão abordar temas diversos:
formação policial, sistema de Inteligência contra o crime organizado, gestão do conhecimento
em segurança pública, menores em conflito com a lei, homicídios, maus tratos a animais, falsas
memórias,  sistema  de  justiça  criminal,  local  de  crime,  justiça  restaurativa,  militarização,
suicídio na Polícia  Civil,  avaliação psicológica na investigação criminal  e  o atendimento nas
Delegacias. 

Desejamos um abraço fraterno aos colaboradores e uma ótima leitura aos internautas!
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