As duas melhores Instituições de Ensino Superior da Bahia (FAN e UNEF) se uniram para oferecer um
programa de Pós-Graduação que lhe prepare para enfrentar e vencer todos os desafios do mercado, com
competência para ocupar os melhores cargos em sua carreira profissional.
A PÓS-NOBRE conta com uma equipe de coordenadores e professores, mestres e doutores, com grande
experiência profissional, trazendo a realidade prática de cada área para dentro da sala de aula. Além disso, os
cursos dispõem de experiências realísticas em empresas, obras, escritórios, clínicas e hospitais enriquecendo o
conhecimento e o network.
Reconhecidas pela credibilidade, por ser destaque no RUF (Ranque Universitário Folha de São Paulo), no
Guia do Estudante (Editora Abril) e ter os excelentes conceitos no MEC, a FAN e a UNEF dispõe da melhor e
maior estrutura em laboratórios, unindo tecnologia e inovação para promover uma educação diferenciada.

PERÍCIAS FORENSES
A especialização em Perícias Forenses é composta por um conjunto de disciplinas que desenvolvem o
Perito por meio de uma programação inovadora, atualizada e diversificada.
Este curso tem como principal objetivo preparar profissionais para o estudo e Perícia de fenômenos
psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou ossada, e
mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis.
A perícia criminal é uma atividade técnico-científica, prevista no Código de Processo Penal, indispensável
para elucidação de crimes quando houver vestígios. A atividade é realizada por meio da ciência forense,
responsável por auxiliar na produção do exame pericial e na interpretação correta de vestígios. O curso
capacita as pessoas a serem peritos junto a Justiça ou a Polícia, abrindo perspectivas no mercado de trabalho.
PÚBLICO-ALVO
Peritos Criminais, Policiais Civis, Militares, Bombeiros, Policiais Federais, Policiais Rodoviários, Promotores
de Justiça, Juízes, Delegados, Investigadores, Advogados, Médicos, Odontólogos, Biólogos, Farmacêuticos,
Físicos, Químicos, Psicólogos e outros profissionais interessados na área de perícia criminal que possuam curso
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superior reconhecido pelo MEC.
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INFORMAÇÕES GERAIS

DIFERENCIAIS

• Pós-Graduação presencial;

• Metodologia baseada em projetos;

• Carga Horária: 400 h/aula;

• Aulas realísticas;

• 18 meses, mais TCC;

• Planejamento e Gestão de Carreira;

• Disciplinas: presenciais e 3 disciplinas a distância;

• Módulos opcionais para docência

• Local: UNEF - Av. Luís Eduardo Magalhães. S/N. Bairro Subaé;

do ensino superior;

• Aulas: Quinzenais (aos sábados).

• Promoção de Network.

PERÍCIA FORENSE
LATO SENSO

DISCIPLINAS
• Unidade de Aprendizagem Virtual
• Gestão Estratégica de Carreira Profissional
• Metodologia da Pesquisa
• Noções de Direito
• Prática Pericial
• Identificação Humana
• Local de Crime
• Informática e Tecnologia 3D Aplicadas em Ciências Forenses
• Traumatologia Forense
• Multidisciplinaridade em Perícias Forenses
• Desastres em Massa
• Balística Forense
• Trabalho de Conclusão de Curso

OPTATIVAS
• Didática e Metodologia do Ensino Superior
• Novas Tecnologias de Aprendizagem e Mediação Pedagógica no Ensino Superior

posnobre

075. 2102.9500
posgraduacao@gruponobre.net

