
CURSOS: 

        curso a distância “concepção e aplicação do estatuto da criança 

e do adolescente. Período: 23/02/2011 a 13/04/2011. 

        curso a distância “local do crime: isolamento e preservação – 

va”. Período: 23/02/2011 a 13/04/2011. 

        curso a distância “aspectos jurídicos da abordagem policial”. 

Período: 02/06/2010 a 20/07/2010. 

        curso a distância “espanhol básico 1”. Período: 02/06/2010 a 

20/07/2010. 

        1º encontro regional de defesa civil dos campos de cima 

daserra”. Período: 03/07/2010. 

        curso de “atualização dos agentes de trânsito”. Período: 

06/10/2010. 

        curso de extensão universitária “prevenção ao uso indevido de 

drogas – curso de capacitação para conselheiros e lideranças 

comunitárias” na modalidade de educação a distância. Período: 

19/03/2010 a 13/07/2010. 

        curso a distância “investigação criminal 2”. Período: 

25/02/2010 a 14/04/2010. 

        curso a distância “redação técnica”. Período: 25/02/2010 a 

14/04/2010. 

        curso a distância “português instrumental”. Período: 

09/09/2009 a 27/10/2009. 

        curso a distância “análise criminal”. Período: 09/09/2009 a 

27/10/2009. 

        curso de extensão universitária “prevenção ao uso indevido de 

drogas - curso de capacitação para conselheiros municipais”. 

Período: 01/09/2008 a 01/12/2008. 



        curso de operaçãoes – módulo vigilância”. Período: 15 

a 19/09/2008. 

        curso a distância “investigação criminal 1”. Período: 

21/07/2008 a 08/09/2008. 

        62º encontro regional de conselheiros tutelares da serra 

promovido pelo comdica de muitos capões/rs. Período: 29/08/2008. 

        i seminário regional valorizando a vida-prevenção ao uso de 

entorpecentes” promovido pela secretaria municipal de 

assistência social e pelo conselho municipal de entorpecentes. 

Período: 23/08/2003. 

        treinamento do sistema den – disque denúncia. Período: 

21/08/2008. 

        183º curso operacional de defesa civil – codc”. Período: 14 

a 18/07/2008. 

        curso a distância “busca e apreensão”. Período: 12/05/2008 a 

30/06/2008. 

        “curso idseg –operação” promovido pela dígitro tecnologia ltda. 

Período: 06/05/2008 a 07/05/2008. 

        “curso de pós –graduação em segurança pública”. Período: 

20/12/2006 a 19/11/2007. 

        “curso de produção e análise do conhecimento”. Período: 06 

a 10/08/2007. 

        “xiii simpósio de direito” promovido pelo departamento de 

ciências sociais e comunicação – curso de direito, coordenadoria 

de extensão e diretório acadêmico da universidade de caxias do 

sul – campus de vacaria. Período: 28 a 30/11/2006. 

         curso a distância “(uig) uso das informações na gestão das 

ações de segurança pública”. Período: 28/08/2006 a 30/09/2006. 



        seminário “técnicas de entrevista e interrogatório” realizado 

em gramado/rs. Período: 27 a 31/03/2006. 

        curso “interview and intorrogation” promovido pelo 

departamento de justiça do federal bureau of investigation –fbi. 

Período: 27 a 31/03/2006. 

        xii simpósio de direito – tema: o ministério público como 

defensor do cidadão e da cidadania” promovido pelo 

departamento de ciências sociais e comunicação – curso de 

direito, coordenadoria de extensão e diretório acadêmico da 

universidade de caxias do sul – campus de vacaria e ministério 

público de vacaria. Período: 10 a12/11/2005. 

        participação como palestrante. Tema: violência urbana para 

as crianças e adolescentes do projeto promotores da cidadania. 

Data: 31/10/2005. 

        curso “atendimento em delegacia de polícia”. Período: 19 

a 21/10/2005. 

        seminário sobre prevenção e recuperação de álcool e outras 

drogas” realizado pela secretaria municipal da cidadania e 

assistencia social. Período: 16/07/2005 

        vi semana acadêmica de direito” promovida pelo 

departamento de ciências sociais e comunicação – curso de 

direito, coordenadoria de extensão e diretório acadêmico da 

universidade de caxias do sul – campus de vacaria. Período: 11 

a15/07/2005. 

        “curso de aperfeiçoamento em armamento e tiro – modalidade 

pistola calibre 40”. Período: 23/12/2004. 

        capacitação sobre o programa “liberdade assistida” promovido 

pela secretaria municipal da cidadania e assistência social de 

vacaria e o ministério público da mesma comarca. Período: 

03/09/2004 

        v semana acadêmica de direito” promovida pelo departamento 

de ciências sociais e comunicação – curso de direito, 



coordenadoria de extensão e diretório acadêmico da universidade 

de caxias do sul – campus de vacaria. Período: 12 a16/07/2004. 

        evento “risque as drogas de sua vida” palestra ministrada 

sobre a prevenção ao uso de drogas promovido pelo instituto 

fênix. Período: 01/04/2004. 

        título de bacharel em direito pela universidade de caxias do 

sul pelo término do “curso de graduação em direito”. Data: 

10/01/2004. 

        curso de extensão direito civil: estudo do novo código” 

promovido pelo departamento de ciências sociais e comunicação – 

e pela coordenadoria de extensão da universidade de caxias do 

sul – campus de vacaria. Período: 06/09/2003 a 29/11/2003. 

        3º congresso nacional de iniciação científica e do 1º congresso 

internacional de iniciação científica” no campus centro da 

universidade anhembi morumbi em são paulo, onde apresentou o 

projeto “uso de substância entorpecente caracterizadora do 

estrito cumprimento do dever legal na pc-rs em adevento da 

infiltração policial”. Período: 07 e 08/11/2003. 

        curso de atualização de língua portuguesa e linguagem 

jurídica” promovido pelo departamento de ciências sociais e 

comunicação – curso de direito, coordenadoria de extensão e 

diretório acadêmico da universidade de caxias do sul – campus de 

vacaria. Período: 10/04/2003 a 13/09/2003. 

        treinamento intensivo em curso de treinamento especial rio 

grande do sul –brasil” realisado pela quality police fire security 

training. Período: 03/08/2003. 

        curso de capacitação em drogodependência para 

multiplicadores”. Período: 19/07/2002 a 03/08/2002. 

        1ª conferência municipal em saúde do trabalhador” realizada 

pela secretaria municipal da saúde e meio ambiente de vacaria. 

Período: 27/04/2002. 



        curso de processamento de dados” promovido por question – 

escola de informática. Período: 11/01/2002 a 15/02/2002. 

        curso integrado de atualização sobre ações básicas de 

segurança pública – uso da força e da arma de fogo” realizado 

pelas academias de polícia civil, militar e escola dos serviços 

penitenciários. Período: 19/11/2001 a 23/11/2001. 

        1º curso de atualização dos servidores da justiça e segurança 

sobre dst/aids” realizado em imbé/rs. Período: 24 e 25/11/2000. 

        curso à distância “prevenção ao uso indevido de drogas: diga 

sim à vida”. Período: 14/01/2000 a 25/10/2000. 

        curso de formação de multiplicadores em prevenção e 

aconselhamento de dst/aids” realizado pela secretária de estado 

da saúde. Período: 27 a 31/03/2000. 

        curso novos npds: icc-sip-mot-arm-pro-vin” realizado pelo 

departamento estudal de informática policial. Período: 25 

a 29/10/1999. 

        curso de prevenção ao uso indevido de drogas”. Período: 24 e 

31/10/1998. 

        seminário dia da qualidade vacaria. Período:22/10/1998. 

        curso de aperfeiçoamento para agentes de saúde”. Período: 13 

a 16/10/1998. 

        i semana interna de prevenção ao uso indevido de álcool e 

outras drogas realizado pelo departamento de administração 

policial. Período: 28/09/1998 a 01/10/1998. 

        1ª conferência estadual dos direitos humanos. Período: 11 

a 13/09/1998. 

        curso profissionalizante livre caligrafia”. Perído: agosto 

de 1997 a agosto de 1998. 

         3º simpósio serrano de direito. Período: 27 a 29/08/1998. 



        i encontro sobre qualificação humana da polícia civil 5ª 

macrorregião”. Período: 21/08/1998. 

        curso extraordinário para sensibilização da qualidade total”. 

Período: 26 a27/05/1998. 

        iii jornada internacional de direito. Período: 22/05/1998 a 

23/05/1998. 

        curso de atualização sobre o novo código de trânsito”. Período: 

07/04/1998 – 10h/a. 

        palestra “motivação e auto-estima” promovido pala câmara de 

indústria, comércio, agricultura e serviços de vacaria. Período: 

23/03/1998. 

        curso profissionalizante livre espanhol básico”. Período: março 

de 1997 a março de 1998. 

        ii fórum de estudos jurídicos, promovido pela faculdade de 

direito, da universidade de passo fundo. Período: 17/11/1997 a 

19/11/1997. 

        curso “gestão pela qualidade total” período: 27/10/1997 a 

31/10/1997. 

        curso “método de análise e solução de problemas”. Período: 

05/11/1997 a 06/11/1997. 

        iv simpósio de direito promovido pelo departamento de 

ciências sociais e comunicação do campus universitário de 

vacaria e pró-reitoria de extensão e relações universitárias da 

universidade de caxias do sul. Período 08/10/1997 a 10/10/1997. 

        curso de relações humanas”. Período 16/10/1997 a 18/10/1997. 

        seminário “a questão policial/alterações legais e 

constitucionais”. Período 11/09/1997. 



        iii simpósio de direito promovido pelo departamento de 

ciencias sociais e comunicação, subseção oab/vacaria e da do 

direito. Período: 09/10/1996 a 11/10/1996. 

        i encontro de estudos sobre a polícia judiciária no rio grande 

do sul” realizado pela ugeirm/sindicato. Período: 30 e 31/08/1996. 

        curso de operador de computador” realizado pela secretaria da 

saúde, meio ambiente e bem estar social. Período: 06/03/1996 a 

24/05/1996. 

        raiízes •        curso a distância “concepção e aplicação do 

estatuto da criança e do adolescente. Período: 23/02/2011 a 

13/04/2011. 

•        curso a distância “local do crime: isolamento e preservação 

– va”. Período: 23/02/2011 a 13/04/2011. 

•        curso a distância “aspectos jurídicos da abordagem 

policial”. Período: 02/06/2010 a 20/07/2010. 

•        curso a distância “espanhol básico 1”. Período: 02/06/2010 a 

20/07/2010. 

•        1º encontro regional de defesa civil dos campos de cima 

daserra”. Período: 03/07/2010. 

•        curso de “atualização dos agentes de trânsito”. Período: 

06/10/2010. 

•        curso de extensão universitária “prevenção ao uso indevido 

de drogas – curso de capacitação para conselheiros e lideranças 

comunitárias” na modalidade de educação a distância. Período: 

19/03/2010 a 13/07/2010. 

•        curso a distância “investigação criminal 2”. Período: 

25/02/2010 a 14/04/2010. 

•        curso a distância “redação técnica”. Período: 25/02/2010 a 

14/04/2010. 



•        curso a distância “português instrumental”. Período: 

09/09/2009 a 27/10/2009. 

•        curso a distância “análise criminal”. Período: 09/09/2009 a 

27/10/2009. 

•        curso de extensão universitária “prevenção ao uso indevido 

de drogas - curso de capacitação para conselheiros municipais”. 

Período: 01/09/2008 a 01/12/2008. 

•        curso de operaçãoes – módulo vigilância”. Período: 15 a 

19/09/2008. 

•        curso a distância “investigação criminal 1”. Período: 

21/07/2008 a 08/09/2008. 

•        62º encontro regional de conselheiros tutelares da serra 

promovido pelo comdica de muitos capões/rs. Período: 29/08/2008. 

•        i seminário regional valorizando a vida-prevenção ao uso de 

entorpecentes” promovido pela secretaria municipal de 

assistência social e pelo conselho municipal de entorpecentes. 

Período: 23/08/2003. 

•        treinamento do sistema den – disque denúncia. Período: 

21/08/2008. 

•        183º curso operacional de defesa civil – codc”. Período: 14 a 

18/07/2008. 

•        curso a distância “busca e apreensão”. Período: 12/05/2008 

a 30/06/2008. 

•        “curso idseg –operação” promovido pela dígitro tecnologia 

ltda. Período: 06/05/2008 a 07/05/2008. 

•        “curso de pós –graduação em segurança pública”. Período: 

20/12/2006 a 19/11/2007. 

•        “curso de produção e análise do conhecimento”. Período: 06 

a 10/08/2007. 



•        “xiii simpósio de direito” promovido pelo departamento de 

ciências sociais e comunicação – curso de direito, coordenadoria 

de extensão e diretório acadêmico da universidade de caxias do 

sul – campus de vacaria. Período: 28 a 30/11/2006. 

•         curso a distância “(uig) uso das informações na gestão das 

ações de segurança pública”. Período: 28/08/2006 a 30/09/2006. 

•        seminário “técnicas de entrevista e interrogatório” 

realizado em gramado/rs. Período: 27 a 31/03/2006. 

•        curso “interview and intorrogation” promovido pelo 

departamento de justiça do federal bureau of investigation –fbi. 

Período: 27 a 31/03/2006. 

•        xii simpósio de direito – tema: o ministério público como 

defensor do cidadão e da cidadania” promovido pelo 

departamento de ciências sociais e comunicação – curso de 

direito, coordenadoria de extensão e diretório acadêmico da 

universidade de caxias do sul – campus de vacaria e ministério 

público de vacaria. Período: 10 a12/11/2005. 

•        participação como palestrante. Tema: violência urbana 

para as crianças e adolescentes do projeto promotores da 

cidadania. Data: 31/10/2005. 

•        curso “atendimento em delegacia de polícia”. Período: 19 a 

21/10/2005. 

•        seminário sobre prevenção e recuperação de álcool e outras 

drogas” realizado pela secretaria municipal da cidadania e 

assistencia social. Período: 16/07/2005 

•        vi semana acadêmica de direito” promovida pelo 

departamento de ciências sociais e comunicação – curso de 

direito, coordenadoria de extensão e diretório acadêmico da 

universidade de caxias do sul – campus de vacaria. Período: 11 

a15/07/2005. 

•        “curso de aperfeiçoamento em armamento e tiro – 

modalidade pistola calibre 40”. Período: 23/12/2004. 



•        capacitação sobre o programa “liberdade assistida” 

promovido pela secretaria municipal da cidadania e assistência 

social de vacaria e o ministério público da mesma comarca. 

Período: 03/09/2004 

•        v semana acadêmica de direito” promovida pelo 

departamento de ciências sociais e comunicação – curso de 

direito, coordenadoria de extensão e diretório acadêmico da 

universidade de caxias do sul – campus de vacaria. Período: 12 

a16/07/2004. 

•        evento “risque as drogas de sua vida” palestra ministrada 

sobre a prevenção ao uso de drogas promovido pelo instituto 

fênix. Período: 01/04/2004. 

•        título de bacharel em direito pela universidade de caxias do 

sul pelo término do “curso de graduação em direito”. Data: 

10/01/2004. 

•        curso de extensão direito civil: estudo do novo código” 

promovido pelo departamento de ciências sociais e comunicação – 

e pela coordenadoria de extensão da universidade de caxias do 

sul – campus de vacaria. Período: 06/09/2003 a 29/11/2003. 

•        3º congresso nacional de iniciação científica e do 1º 

congresso internacional de iniciação científica” no campus centro 

da universidade anhembi morumbi em são paulo, onde 

apresentou o projeto “uso de substância entorpecente 

caracterizadora do estrito cumprimento do dever legal na pc-rs 

em adevento da infiltração policial”. Período: 07 e 08/11/2003. 

•        curso de atualização de língua portuguesa e linguagem 

jurídica” promovido pelo departamento de ciências sociais e 

comunicação – curso de direito, coordenadoria de extensão e 

diretório acadêmico da universidade de caxias do sul – campus de 

vacaria. Período: 10/04/2003 a 13/09/2003. 

•        treinamento intensivo em curso de treinamento especial rio 

grande do sul –brasil” realisado pela quality police fire security 

training. Período: 03/08/2003. 



•        curso de capacitação em drogodependência para 

multiplicadores”. Período: 19/07/2002 a 03/08/2002. 

•        1ª conferência municipal em saúde do trabalhador” 

realizada pela secretaria municipal da saúde e meio ambiente de 

vacaria. Período: 27/04/2002. 

•        curso de processamento de dados” promovido por question 

– escola de informática. Período: 11/01/2002 a 15/02/2002. 

•        curso integrado de atualização sobre ações básicas de 

segurança pública – uso da força e da arma de fogo” realizado 

pelas academias de polícia civil, militar e escola dos serviços 

penitenciários. Período: 19/11/2001 a 23/11/2001. 

•        1º curso de atualização dos servidores da justiça e 

segurança sobre dst/aids” realizado em imbé/rs. Período: 24 e 

25/11/2000. 

•        curso à distância “prevenção ao uso indevido de drogas: 

diga sim à vida”. Período: 14/01/2000 a 25/10/2000. 

•        curso de formação de multiplicadores em prevenção e 

aconselhamento de dst/aids” realizado pela secretária de estado 

da saúde. Período: 27 a 31/03/2000. 

•        curso novos npds: icc-sip-mot-arm-pro-vin” realizado pelo 

departamento estudal de informática policial. Período: 25 a 

29/10/1999. 

•        curso de prevenção ao uso indevido de drogas”. Período: 24 

e 31/10/1998. 

•        seminário dia da qualidade vacaria. Período:22/10/1998. 

•        curso de aperfeiçoamento para agentes de saúde”. Período: 

13 a 16/10/1998. 

•        i semana interna de prevenção ao uso indevido de álcool e 

outras drogas realizado pelo departamento de administração 

policial. Período: 28/09/1998 a 01/10/1998. 



•        1ª conferência estadual dos direitos humanos. Período: 11 a 

13/09/1998. 

•        curso profissionalizante livre caligrafia”. Perído: agosto de 

1997 a agosto de 1998. 

•         3º simpósio serrano de direito. Período: 27 a 29/08/1998. 

•        i encontro sobre qualificação humana da polícia civil 5ª 

macrorregião”. Período: 21/08/1998. 

•        curso extraordinário para sensibilização da qualidade 

total”. Período: 26 a27/05/1998. 

•        iii jornada internacional de direito. Período: 22/05/1998 a 

23/05/1998. 

•        curso de atualização sobre o novo código de trânsito”. 

Período: 07/04/1998 – 10h/a. 

•        palestra “motivação e auto-estima” promovido pala câmara 

de indústria, comércio, agricultura e serviços de vacaria. Período: 

23/03/1998. 

•        curso profissionalizante livre espanhol básico”. Período: 

março de 1997 a março de 1998. 

•        ii fórum de estudos jurídicos, promovido pela faculdade de 

direito, da universidade de passo fundo. Período: 17/11/1997 a 

19/11/1997. 

•        curso “gestão pela qualidade total” período: 27/10/1997 a 

31/10/1997. 

•        curso “método de análise e solução de problemas”. Período: 

05/11/1997 a 06/11/1997. 

•        iv simpósio de direito promovido pelo departamento de 

ciências sociais e comunicação do campus universitário de 

vacaria e pró-reitoria de extensão e relações universitárias da 

universidade de caxias do sul. Período 08/10/1997 a 10/10/1997. 



•        curso de relações humanas”. Período 16/10/1997 a 

18/10/1997. 

•        seminário “a questão policial/alterações legais e 

constitucionais”. Período 11/09/1997. 

•        iii simpósio de direito promovido pelo departamento de 

ciencias sociais e comunicação, subseção oab/vacaria e da do 

direito. Período: 09/10/1996 a 11/10/1996. 

•        i encontro de estudos sobre a polícia judiciária no rio 

grande do sul” realizado pela ugeirm/sindicato. Período: 30 e 

31/08/1996. 

•        curso de operador de computador” realizado pela secretaria 

da saúde, meio ambiente e bem estar social. Período: 06/03/1996 

a 24/05/1996. 

•        raiízes de vacaria i – vii encontro dos municípios 

originários de santo antônio da patrulha” realizado em vacaria. 

Período: 19 a 22/05/1996. 

•        curso de extensão universitária “o acidente e o óbito 

relacionado com o trabalho na investigação criminal” promovido 

pelo departamento de medicina social da faculdade de medicina. 

Período 24/07/1995 a 28/07/1995. 

•        curso de datilografia”. Período 28/08/1994 a 19/11/1994. 

•        curso de informações turísticas e relações humanas”. 

Período 01/01/1990 a 19/10/1990. 

•        curso de formação de soldado”. Período: 19/10/1990. 

•        curso de português – questões práticas”. Período 

27/04/1990 a 13/09/1990. 

•        curso de chefia e liderança”. Período 19/04/1990 a 

13/09/1990. 



•        treinamento para condutores de veículos utilizados no 

transporte de produtos perigosos”. Período 16/07/1990 a 

02/08/1990. 

•        curso de primeiros socorros”. Período 19/04/1990 a 

10/07/1990. 

•        curso de detetive particular” em 28/04/1987.de vacaria i – 

vii encontro dos municípios originários de santo antônio da 

patrulha” realizado em vacaria. Período: 19 a 22/05/1996. 

        curso de extensão universitária “o acidente e o óbito 

relacionado com o trabalho na investigação criminal” promovido 

pelo departamento de medicina social da faculdade de medicina. 

Período 24/07/1995 a 28/07/1995. 

        curso de datilografia”. Período 28/08/1994 a 19/11/1994. 

        curso de informações turísticas e relações humanas”. Período 

01/01/1990 a 19/10/1990. 

        curso de formação de soldado”. Período: 19/10/1990. 

        curso de português – questões práticas”. Período 27/04/1990 a 

13/09/1990. 

        curso de chefia e liderança”. Período 19/04/1990 a 13/09/1990. 

        treinamento para condutores de veículos utilizados no 

transporte de produtos perigosos”. Período 16/07/1990 a 

02/08/1990. 

        curso de primeiros socorros”. Período 19/04/1990 a 10/07/1990. 

        curso de detetive particular” em 28/04/1987. 

 


