
  



Sobre a Carta de Serviços 

A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de divulgação dos serviços, ações e programas prestados pela Polícia 
Militar do Distrito Federal. 
A Carta serve para facilitar a participação dos cidadãos nas atividades da Corporação e permitir a avaliação destes serviços. 
Navegue no menu ao lado para conhecer todos os serviços e caso queira conhecer as demais Cartas de Serviços, acesse 
o Portal do Governo do Distrito Federal. 
Dê sua opinião 
– Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento das Cartas de Serviços ao Cidadão – clique aqui. 
– Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer Carta de Serviços acesse o sistema de 
Ouvidoria Ouv-DF clique aqui. 
 
Policiamento 

2º Batalhão de Policiamento Rural 

- O que é? 
Consiste em unidade especializada de policiamento rural, que atua na região leste do Distrito Federal, Sobradinho I e II, 
Fercal, Planaltina, Paranoá, e parte de São Sebastião. 
- Quem pode solicitar? 
Qualquer pessoa. 
- Como solicitar? 
Através do telefone de emergência 190, e na sede do 2º Batalhão de Policiamento Rural através dos telefones: (61) 3454-
2199 ou (61) 99955-8382. Ou Whats App (61) 98324-6197. 
- Onde fica? 
Está localizado na Quadra 01, Lote 07, Núcleo Rural Taquara – Planaltina-DF, CEP 73389-003 
- Quais informações são necessárias? 
Recomenda-se que o solicitante procure passar a informação do endereço ou localização mais preciso possível. 
 

Atendimento Emergencial 

- O que é? 
Consiste no atendimento de ocorrências policiais em decorrência de informações repassadas pessoalmente ao policial ou 
por ligação telefônica para o Batalhão ou Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) pelo número 190. 
- Quem pode solicitar? 
Qualquer pessoa. 
- Onde solicitar? 
Qualquer Batalhão, viatura, policiamento mais próximo ou 190. Para saber os endereços dos Batalhões clique 
em http://www.pmdf.df.gov.br/index.php/telefones-pmdf. Eventualmente, alguns Batalhões dispõem de rádio junto ao 
Coordenador de Policiamento de Unidade - CPU, Adjunto ou guarda do quartel, permitindo o acionamento das viaturas da 
área pela própria Unidade. Nestes casos, a solicitação poderá ocorrer por contato telefônico com o policial atendente. A lista 
abaixo contém os Batalhões que dispões de número para contato: 

 1º BPM (Asa Sul) - 99609-3709 / 3190-0100 
 2° BPM (Taguatinga) - 3190-0242 / 3190-0200 
 3º BPM (Asa Norte) - 99609-6768 
 4º BPM (Guará, SIA) - 3190-0400 / CPU 2º CPRM - Supervisor 99611-3587 
 5º BPM (Lago Sul, Setores de Embaixada Sul e Norte) - 3190-0500 / CPU 2º CPRM - Supervisor 99611-3587 
 6º BPM (Esplanada/Área Central/Vila Planalto) - 99968-9182 / 3216-9914 
 7º BPM (Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro) - 99968-9273 / 3190-0711 
 8º BPM (Ceilândia Sul/Norte; P.Sul; Pôr do Sol; Sol Nascente – Trecho I; Condomínio Madureira) - 99968-9030 
 9° BPM (Gama) - 3190-0900/ 99968-9076 
 10° BPM ( Setor “O”; Expansão do Setor “O”; P. Norte; Condomínio Privê; QNQ, QNR; Sol Nascente; Trecho II e III) -

 99965-8526 
 11° BPM (Samambaia) - 3190-1151/ 99120-5362 
 13º BPM (Sobradinho) - 3190-1305 / 99968-9108 
 14° BPM (Planaltina) - 3190-1424 / 99968-9164 
 15º BPM (SIA/Cidade Estrutural) - 99346-6894 / CPU 2º CPRM - Supervisor 99611-3587 
 16° BPM ( Setor Norte/ Sul; Vila São José; Setor Tradicional; Setor Veredas; Incra 08; Setor de Oficinas; Expansão da 

Vila São José) - 99970-9174 
 17° BPM (Águas Claras/ Vicente-Pires/ Arniqueiras) - 3190-1704 
 20° BPM (Paranoá/ Itapoã) - 3190-2010/ 99968-9256 



 21° BPM (São Sebastião; Jardim Botânico; Jardins Mangueiral) - 3190-2100 
 24° BPM (Varjão/ Lago Norte/ Taquari) - 99969-3608 
 25° BPM (Núcleo Bandeirante/ Candangolândia/ Park way) - 99968-9280 
 26° BPM (Santa Maria) - 3190-2605 / 99969-2742  
 27° BPM (Recanto das Emas) - 3190-2700 
 28° BPM (Riacho Fundo I e II) - 99969-2873 
 Batalhão de Policiamento Rodoviário - BPRv (Rodovias do DF) - Adjunto - 99965-7284 
 Batalhão de Policiamento de Trânsito - BPTran (Vias Urbanas do DF) - Adjunto - 99968-8981 
 Supervisor de dia do Comando de Policiamento de Trânsito (BPRv e BPTran) - 99609-3325  

- Como solicitar? 
Pessoalmente ou pelo 190. 
- Quais informações são necessárias? 
É interessante relatar o máximo de informações que dispuser sobre o fato. 
- Prazo de atendimento? 
Variável. 

Batalhão de Motopatrulhamento Tático (BMT) 
 
- O que é? 
É a força policial caracterizada pela atuação em equipes de motociclistas com treinamento e metodologia especializada, 
empregada em apoio ao policiamento ostensivo e ao velado, bem como em ações repressivas no combate aos crimes 
violentos, em ocorrências de vulto e restauração da ordem pública. Neste último podendo ser utilizado como apoio à tropa 
de choque em situações de controle de distúrbio civil, atuando sob comando e de forma específica como grupo de 
busca/captura e na dispersão da multidão.  
 - Aproximação com a comunidade 
O Batalhão de Motopatrulhamento Tático participa de ações sociais através da exposição de materiais, viaturas, armamentos 
e equipamentos e palestras. 
 - Como solicitar? 
O Batalhão de Motopatrulhamento Tático (BMT) está localizado provisoriamente no âmbito do 11º BPM – região 
administrativa de Samambaia, Quadra 203 – área especial nº 01 / CEP: 72.341-100, ou pelos telefones (inclusive WhatsApp): 
• 3190-3190 (13h às 19h). 
• 99983-1362 (24h). 
• 99175-1531 (Comandante do BMT). 
O BMT possui uma página no Instagram @bmt_gtam que divulga suas ações sociais, apreensões e informações de caráter 
geral. Os e-mails utilizados são: 
• bmt.comando@gmail.com 
• bmt.cpu@gmail.com 
• bmt.projeto@gmail.com  

Divisão de Direitos Humanos 

- O que é? 
A Divisão de Direitos Humanos da PMDF (DDH) auxilia os órgãos públicos e privados, bem como a sociedade civil e os 
próprios policias militares em suas relações acerca dos Direitos Humanos com a Polícia Militar do Distrito Federal. É ela 
quem articula as políticas públicas e as orientações acerca de projetos sobre Direitos Humanos que possam ser 
implementados na PMDF ou que possam contar com o apoio da PMDF, recebendo também denúncias de suspeitas de 
violações aos Direitos Humanos a fim de propor soluções e realizar a mediação de conflitos. 
- Como solicitar? 
A DDH recebe as demandas do cidadão pelos seguintes meios: 
1) Pelo email: cpp.ddh@gmail.com; 
2) Presencialmente: no quartel do Centro de Políticas Públicas com endereço na Av. Sibipiruna, lotes 3/5, Águas Claras 
(Prédio do BPEsc); ou pelo telefone 3190-5250. 
- Funcionamento aberto ao público 
De segunda à sexta das 13h30min às 18h30min. 
 

Policiamento Aéreo 
 

- O que é? 
O Comando de Policiamento Aéreo é o responsável pelas operações aéreas de segurança pública no âmbito da Polícia 
Militar do Distrito Federal. Tem a missão de assessorar o Comando da Corporação nos assuntos estratégicos, táticos e 
operacionais afetos à aviação policial, bem como providenciar apoio aéreo irrestrito a todas as Unidades Policiais da PMDF. 



- Como solicitar? 
POLICIAIS MILITARES 
As solicitações de apoio com aeronave nas ocorrências policiais podem ser realizadas via: 

 COPOM: telefone 190 
 Adjunto: telefone 99969-3833  
 Oficial de serviço: telefone 99666-6014 

 OUTROS EVENTOS 
Outras solicitações devem ser encaminhadas ao Departamento Operacional da PMDF – DOP. 
 

Policiamento Comunitário do 4° BPM 

- O que é? 
O Policiamento Comunitário tem o intuito de proporcionar a toda população um contato sistemático com a instituição 
Polícia Militar para alcançar resultados mais eficientes no controle da criminalidade e da violência. Essa modalidade de 
policiamento obtém resultados positivos através do contato próximo com a comunidade. 
- Quem pode participar? 
Qualquer pessoa, comerciante e líder comunitário. 
- Onde se inscrever? 
4º BPM, situado no Guará II, próximo ao terminal rodoviário do Guará II e à Faculdade Projeção. 
- Como se inscrever? 
Pessoalmente, na sala do coordenador. 
- Quais informações necessárias? 
As informações são fornecidas de segunda a sexta de 7h às 19h, conforme o horário do policiamento e do coordenador. 
- Prazo de atendimento 
Durante todo o ano. 
- Onde estamos  
No 4º BPM, situado no Guará II e em toda a extensão do Guará com o policiamento ostensivo. 
- Ajude-nos a melhorar nossos serviços  
Recebemos reclamações, elogios, dúvidas e sugestões pelo: 

 WhatsApp do Policiamento Comunitário. Número: (061) 99709166 
 Telefone do 4º BPM: (061) 31900400 
 E-mail: sacguara4bpm@gmail.com 

Policiamento Turístico 
 

Fica instituído o serviço de plantão para atendimento ao turista, prestação de informações e apoio às ocorrências por 
policiais especializados em atendimento turístico. Além disso, temos o serviço bilíngue de informações e apoio ao turista 
que chega ao Aeroporto Internacional de Brasília no posto policial na área de desembarque. 
- Como solicitar? 
Pelo telefone da equipe de serviço (61) 99429-6655. 
- Funcionamento aberto ao público: 
Todos os dias da semana, das 07 às 23 horas. 
 

Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID) 
 

- O que é?  
O PROVID – Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar, regulamentado pela Portaria PMDF Nº 985/15, consiste 
em um POLICIAMENTO orientado ao problema, o qual tem por objetivo o enfrentamento da violência doméstica, por meio 
de ações de prevenção, promovendo a segurança pública e os direitos humanos, realizando intervenções familiares com 
vítimas e agressores, encaminhando-os aos demais órgãos que compõem a rede de apoio e proteção.  
O PROVID possui três eixos orientadores: 

 Ações e campanhas no âmbito da prevenção primária, em especial, ações educativas voltadas para prevenção à 
violência doméstica e familiar. 

 Ações de prevenção secundária, com foco nas famílias em contexto de violência doméstica e familiar, por meio do 
policiamento ostensivo e visitas solidárias. 

 Articulação com os órgãos que compõe a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, bem como 
entidades não-governamentais e sociedade civil. 

- Atribuições 
 Realizar policiamento ostensivo com foco nas famílias em contexto de violência doméstica e familiar; 
 Realizar visitas domiciliares às famílias em contexto de violência doméstica ou familiar, enquanto perdurarem os 

fatores de riscos; 



 Elaborar em conjunto com as vítimas de violência doméstica um plano de segurança individual. 
- Prioridade e atendimento 
Pessoas em contexto de violência doméstica e familiar (crianças, adolescentes, mulheres e idosos). 
- Quem pode solicitar o acompanhamento do PROVID? 
Pessoas em situação de violência doméstica, denunciantes e órgãos da rede de apoio e enfrentamento à violência doméstica 
como o MPDFT, TJDFT, CREAS – Centros de Referência Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar, Delegacia 
Especializada, Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica - NAFAVD e Defensoria Pública, dentre 
outros. 
- Onde solicitar? 
Taguatinga – 2º BPM 
Telefone: (61) 3190-0226 / (61) 3190-0227 
Endereço: QNB Área Especial nº 8, Av. Sandú - Taguatinga Norte, Taguatinga - DF - CEP 72115-080. 
E-mail: pmdf.02bpm.provid@gmail.com 
Guará – 4° BPM 
Telefone: (61) 3190-0400 ou 99961-2939 
Endereço: AE 10 – Módulo A – Guará II – Brasília – CEP:71.070-701 
E-mail: providguara@gmail.com 
Lago Sul - 5° BPM 
Telefone: (61) 99961-2939 
Endereço: SHIS QI 11 – AE 02 – LAGO SUL – BRASÍLIA-DF CEP: 71.625-600 
Ceilândia – 8° BPM 
Telefone: (61)3190-0816 / (61) 3190-0815 
Endereço: QNN 06 – AE S/N – Guariroba - Ceilândia – Brasília – CEP:72.220-062 
E-mail: 8bpm.p3@gmail.com 
Gama – 9º BPM 
Telefone: (61) 3190-0982 / (61) 3190-0983 
Endereço: Área Especial 02 Setor Sul, Gama - DF -CEP 72415-620. 
E-mail: pmdf.09bpm.provid@gmail.com 
Ceilândia Norte – 10º BPM 
Telefone: (61) 3190-1010 / (61) 3190-1051 
Endereço: QES AE 07. 08 e 09 – Setor de Indústrias, Ceilândia-DF. CEP: 72240-900. 
E-mail: pmdf.10bpm.provid@gmail.com 
Samambaia - 11º BPM 
Telefone: (61) 3190-1150 
Endereço: Quadra 203 Área Especial S/N - Samambaia Norte - Samambaia - DF - CEP 72341-100. 
E-mail: pmdf.11bpm.provid@gmail.com 
Sobradinho – 13º BPM 
Telefone: (61) 3190-1353 / (61) 3190-1301 
Endereço: Quadra Central Área Especial nº 2, Lote 02 - Sobradinho – DF - CEP 73010-511. 
E-mail: pmdf.13bpm.provid@gmail.com 
Planaltina – 14º BPM 
Telefone: (61) 3190-1415 / (61) 3190-1788 
Endereço: Área Especial nº 13, Setor Norte, Planaltina – DF - CEP 73340-130. 
E-mail: pmdf.14bpm.provid@gmail.com 
Estrutural - 15° BPM 
Telefone: 99346-6894 (15ºBPM) ou 99961-2939 
Endereço: SETOR CENTRAL ÁREA 1 – CIDADE ESTRUTURAL - DF 
Brazlândia – 16° BPM 
Telefone: (61)3190-1610 / (61) 3190-1612 
Endereço: AE A – Lote 01 – Setor Norte – Brazlândia – Brasília – CEP: 72.710-610. 
E-mail: brazlandia16bpm@yahoo.com.br 
Águas Claras - 17° BPM 
Telefone: (61) 3190-0226 / (61) 3190-0227 
Endereço: QNB Área Especial nº 8, Av. Sandú-Taguatinga Norte, Taguatinga-DF-CEP 72.115-080.  
E-mail: pmdf.17bpm.provid@gmail.com  
(Observação: O PROVID do 17º BPM está funcionando no prédio do 2º BPM). 
Paranoá – 20° BPM 
Telefone: (61)3190-3190-2050 / (61)3190-2010 
Endereço: QD 33 – AE S/N - Paranoá– Brasília – CEP: 71573-302. 
E-mail: pmdf.20bpm.provid@gmail.com 



Núcleo Bandeirante – 25° BPM 
Telefone: (61)3190-2053 
Endereço: SMPW Quadra 6 conjunto 2 – Área Especial S/N - Núcleo Bandeirante – Brasília – CEP: 71.740.060. 
E-mail: pmdf.providnb@tjdft.jus.br 
Santa Maria – 26º BPM 
Telefone: (61) 3190-2618 / (61) 3190-2621 
Endereço: Quadra Central 1, Área Especial 1, Avenida Alagado, Santa Maria - DF – CEP: 72535-550. 
E-mail: pmdf.26bpm.provid@gmail.com 
Recanto das Emas – 27° BPM 
Telefone: (61)3190-2708 / (61) 99134-6596 
Endereço: EQ 111/305 – Recanto das Emas – Brasília – CEP: 71.740-060 
E-mail: pmdf.27bpm.provid@gmail.com 
Riacho Fundo I e II – 28º BPM 
Telefone: (61) 9996-12877 
Endereço: QN 05 – AE 01 – RIACHO FUNDO I – BRASÍLIA-DF – CEP: 71.805-431 
E-mail: pmdf.28bpm.provid@gmail.com  

Resgate de animais silvestres 

- O que é? 
Consiste na ação especializada de resgate de animais silvestres encontrados fora do seu habitat natural, colocando em 
perigo a vida do animal e/ou das pessoas. Os animais mais comuns são: saruê, papagaio, carcará, cobras, tamanduá, lobo 
guará etc. 
- Quem pode solicitar? 
Qualquer pessoa. 
- Onde solicitar? 
Na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental situado no interior do Parque Ecológico de Águas Claras. 
- Como solicitar? 
Por telefone: Por meio do número (61) 993515736, ou por meio do telefone 190. 
Pessoalmente: Na sede do Batalhão Ambiental, demais Batalhões da PM, viaturas ou equipe policial militar mais próxima. 
- Quais informações são necessárias? 
Recomenda-se que o solicitante procure observar características físicas e comportamentais do animal, endereço/local onde 
se encontra, dentre outros. 
- Prazo de atendimento? 
Até 20 minutos para animais peçonhentos/perigosos e até 50 minutos para os demais. 
 

Seção de Triagem e Registro de Ocorrência (STRO) - DCC 
- O que é? 
Consiste no serviço de registro e análise de notícias de fatos delituosos supostamente praticados por Policiais Militares do 
DF. Funciona em regime de plantão, aberto para atendimento ao público 24 horas por dia, todos os dias da semana, 
inclusive feriados. 
- Quem pode solicitar? 
Qualquer pessoa. 
- Como solicitar? 
Comparecer presencialmente à STRO para registro de ocorrência. 
- Onde fica? 
Está localizada nas instalações do Departamento de Controle e Correição (Corregedoria da PMDF) situado no SIA TRECHO 
03 - LOTES 2050/2060. 
- Quais informações são necessárias? 
Recomenda-se que o solicitante traga consigo tudo que possa comprovar a sua denúncia, tais como documentos, mídias e 
testemunhas. 
 
Programas Sociais 

Academia de Jiu-Jitsu Dois de Ouro, em Taguatinga – DF 

- O que é? 
O projeto Academia 2 de Ouro foi criado no ano 2000 pelo 2º BPM de Taguatinga. Dentre os propósitos do projeto, 
podemos citar: atender o preceito de policiamento comunitário, trazendo a comunidade para dentro do quartel e 
consequentemente, aproximar a Polícia e a comunidade; formar cidadãos mais conscientes do papel do esporte na vida das 
pessoas e promover o Jiu-jitsu como arte acessível e inclusiva às classes menos favorecidas. 



- Público-alvo 
Inicialmente, somente policiais participavam do projeto, mas com o passar do tempo, dependentes de policiais e membros 
da comunidade manifestaram interesse em participar do projeto. 
- Requisitos e documentos 
Crianças: estar devidamente matriculadas na rede de ensino; 
Adultos: fazer ficha de inscrição. 
Para mais informações compareça na unidade de atendimento ou entre em contato pelos números: 3190-0205/ 3190-0250/ 
984848045/ 982988191.  
E-mail: academia2deouro@hotmail.com 
- Tipo de demanda 
Presencial. 
- Prazo de resposta 
Conforme oferta de vagas disponíveis. 
- Canais e horários de atendimento 
As aulas são ministradas de segunda a sexta, nos turnos matutino, vespertino e noturno. 
 

Academia de Jiu-Jitsu em Brazlândia – DF 
 

- O que é? 
O projeto foi criado em junho de 2008, no 16º BPM situado na Região Administrativa de Brazlândia, com o intuito de 
aprimorar as técnicas de abordagem policial por meio do Jiu-jitsu. Devido ao sucesso do projeto, a atividade que antes era 
voltada apenas para policiais, estendeu-se para a comunidade. 
- Público-alvo 
Atualmente, filhos, dependentes de policiais e membros da comunidade podem participar das aulas de Jiu-jitsu. O esporte 
não se reflete apenas no condicionamento físico dos participantes, mas também no desenvolvimento motor, bem-estar e no 
crescimento pessoal de todos os envolvidos. 
O projeto é uma excelente forma de promover a aproximação da sociedade com os policias e incentivar a prática esportiva, 
proporcionando qualidade de vida aos alunos. 
- Requisitos e documentos 
Informar-se pelos números: (61) 3190 1610/ 3190 1612. 
- Procedimentos 
É necessário comparecer pessoalmente na unidade de atendimento. 
- Tipo de demanda 
Presencial. 
- Prazo de resposta 
Conforme oferta de vagas disponíveis. 
- Canais e horários de atendimento 
As atividades são realizadas nas segundas, quartas e sextas, a partir das 18h. Para mais informações compareça na unidade 
de atendimento ou entre em contato pelos números (61) 3190 1610/ 3190 1612. 

Banda de Música da PMDF 

- O que é? 
A Banda de Música é composta por instrumentos de sopros, (metais, madeiras) e instrumentos de percussão. Há algumas 
formações de grupos musicais na Banda de Música que atuam de acordo com a necessidade do serviço, são eles: Quarteto 
de Saxofones, Quarteto sopros e madeiras, Quinteto de Metais e o PMSHOW. Atualmente a Banda de Música é empregada 
em diversas solenidades internas da Corporação, em eventos e solenidades de caráter cívico nos Órgãos do GDF, do 
Legislativo, do Judiciário e do Corpo Diplomático com sedes do DF. 
- Quem pode solicitar? 
Governo federal, local, Poder Judiciário, Poder Legislativo federal, local, Corpo diplomático e a comunidade civil organizada. 
- Onde solicitar? 
Na Academia de Polícia Militar de Brasília, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudeste – SAISO Área Especial 4, Setor 
Policial Sul, Asa Sul – DF.  
Telefone: (61) 3190-6482. 
- Como solicitar? 
As solicitações externas deverão ser por meio de Ofício dirigido ao Comandante Geral da PMDF. Podendo o Ofício ser 
enviado via Portal Sei. 
- Quais informações/documentos são necessários? 
O ofício de solicitação, devendo constar o tipo do evento, público estimado, local com endereço onde ocorrerá e telefone de 
contato do responsável pela organização do evento. O Ofício deverá ser encaminhado com um prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias de antecedência da data pretendida. 



- Prazo de atendimento? 
O prazo de atendimento é de 5 dias úteis para resposta e agendamento, de acordo com a disponibilidade operacional da 
Banda de Música. 

Bom de Bola, Bom na Escola 

- O que é? 
O projeto visa acompanhar crianças de 06 a 16 anos, em aulas de futebol de salão e society, com o intuito de 
acompanhamento escolar, familiar e ajudar na formação como cidadão. O projeto é para toda a comunidade, principalmente 
as de áreas vulneráveis. 
- Como solicitar? 
Para solicitar, basta procurar o 10º Batalhão (QES AE Nº 7,8 e 9), seção do Projeto, ir ao local onde as aulas são ministradas 
(Campo sintético da Expansão do Setor O – QNO 16/17) ou no P5. 
- Requisitos 
O interessado precisa preencher a ficha de inscrição do projeto, uma foto 3x4 e declaração de escolaridade. 
  

Bom de Bola, Craque na Escola de São Sebastião – DF 
 

O Projeto Social Bom de Bola - Craque na Escola, situado na área do 2º Comando de Policiamento Regional Leste, funciona 
dentro do 21º BPM de São Sebastião, oferece aulas de Futebol para as crianças e adolescentes, em horário contrário das 
aulas. 
- O que é? 
O Projeto Social Bom de Bola - Craque na Escola tem o intuito de oferecer aulas de futebol para as crianças e adolescentes 
com faixa etária de 08 a 14 anos, moradores da Região Administrativa de São Sebastião- RA XIV, que estudam em escolas 
públicas. Aulas de futebol em campo, palestras motivacionais entre outras, além do acompanhamento do desempenho 
escolar de cada aluno. 
- Quem pode participar? 
Crianças e adolescentes de 08 a 14 anos de idade. 
- Onde se inscrever? 
21º Batalhão da Policia Militar de São Sebastião localizado na Quadra 201/202 Área Especial 02 Setor Oeste. 
- Como se inscrever? 
Pessoalmente na sala do projeto. 
- Quais informações/documentos necessários? 
Serão exigidos no ato da matrícula os seguintes documentos: 

- Declaração Escolar,  
- Atestado médico, 
- Cópia da certidão de nascimento, 
- 01 foto 3x4 e  
- Cópia da Identidade do responsável. 

Menor de idade deve apresentar-se acompanhado de responsável para efetivar a matrícula. 
- Prazo de atendimento 
Durante todo o ano, inclusive nas férias escolares. 
- Dicas de segurança 
Os alunos do Projeto Social Bom de Bola - Craque na Escola usam o uniforme do projeto para entrar no Batalhão e participar 
das aulas. 
- Ajude-nos a melhorar nossos serviços 
Recebemos reclamações, elogios, dúvidas e sugestões pelo e-mail: efbb21@hotmail.com 
 

Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Distrito Federal 
 

O Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Distrito Federal está localizado na Granja Modelo do Riacho Fundo I – DF, 
fundado em 12 de maio de 1993, é subordinado ao Comando de Policiamento Montado e tem por finalidade a realização da 
atividade de prevenção primária denominada equoterapia, a pessoas portadoras de deficiência dependentes de policiais 
militares, alunos matriculados na rede pública e comunidade em geral. 
A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar, nas áreas de equitação, saúde e educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 
deficiência, conforme estabelece a Associação Nacional de Equoterapia, ao qual está filiado o Centro de Equoterapia PMDF. 
Atualmente existe uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio da Portaria Conjunta 
nº 14, de 14 de setembro de 2017. 



- Quem pode ser praticante de Equoterapia? 
A partir de 02 anos de idade qualquer pessoa portadora de deficiência das diversas patologias que recebam a indicação 
médica para a prática de equoterapia. 
- Inscrição, seleção e matrícula  
A inscrição obedece ao critério de ordem de chegada dentro do sistema de cotas disponíveis. Atualmente os interessados 
devem comparecer pessoalmente ao CEPM para inclusão do praticante na lista de espera portando os seguintes dados: 
   * Dados pessoais do praticante e responsáveis; 
   * Patologia; 
   * Contatos. 
Assim que surgir a vaga a equipe entrará em contato para avaliações psicológica e fisioterápica, onde solicitarão as 
documentações e laudos médicos pertinentes. Após o início dos atendimentos o praticante permanece por no máximo 2 
anos até que receba alta. 
- Visitas 
O Centro de Equoterapia PMDF poderá receber visitas de pessoas e instituições mediante solicitação antecipada à 
coordenação. Sempre que possível o CEPM também realiza parcerias com instituições acadêmicas a fim de melhorar a 
qualidade de atendimento, podendo realizar estágios com estudantes e profissionais de áreas afins ao trabalho 
equoterápico. 
- Contato 
Telefone: (61)99676-1982 
E-mail: esq.apoio.rpmon@gmail.com 
Endereço: DF 075 Km 8 Área Especial 1 Granja Modelo, Riacho Fundo I, Distrito Federal, CEP 71.805-731 
Atendimento: Segunda à sexta das 08h às 18h. 

 
Divisão de Polícia Comunitária DPCOM/CPP 

 
- O que é? 
A Divisão de Polícia Comunitária (DPCOM) localizada no Centro de Políticas Públicas (CPP) da Polícia Militar do Distrito 
Federal (PMDF), coordena as atividades de policiamento preventivo realizados nas unidades militares e assessora o comando 
geral da corporação na implementação e consolidação de políticas relacionadas à filosofia de polícia comunitária. Nesse 
sentido coordena O Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica (PROVID), que é baseado na filosofia de 
polícia comunitária e utiliza a estratégia de policiamento orientado à solução de problemas, objetivando a prevenção da 
violência doméstica e familiar. 
- Como solicitar 
A DPCOM recebe as demandas do cidadão pelos seguintes meios: 
1) Pelo email: cpp.dpcom@pm.df.gov.br; 
2) Presencialmente no quartel do Centro de Políticas Públicas com endereço na Av Sibipiruna, lotes 3/5, Águas Claras (Prédio 
do BPEsc); 
3) Pelo telefone 3190-5291/3190-5293.  
- Funcionamento aberto ao público 
De segunda à sexta das 13h30min às 18h30min.  
- Onde solicitar? 
Plano Piloto, Sudoeste/Octognal, Cruzeiro – I CPRM (1ºBPM/3ºBPM/6ºBPM/7ºBPM) 
• Telefone: (61) 3190-1305 / (61) 9.9965-6890 
• Endereço: SAAN QD 03, LT 1.350, BRASÍLIA-DF CEP: 70.632-300 
• E-mail: pmdf.1cprm.provid@gmail.com 
Guará, Lago Sul, SCIA, SIA – II CPRM (4ºBPM/5ºBPM/15ºBPM) 
• Telefone: (61) 3190-0453 / (61) 9.9961-2939 
• Endereço: Área Especial 10, Bloco A, Guará II - Brasília/DF - CEP: 71.070-701 
• E-mail: providguara@gmail.com 
Taguatinga – 2º BPM 
• Telefone: (61) 3190-0226 / (61) 3190-0227 
• Endereço: QNB Área Especial nº 8, Av. Sandú - Taguatinga Norte, Taguatinga - DF - CEP 72115-080. 
• E-mail: pmdf.02bpm.provid@gmail.com 
Ceilândia – 8° BPM 
• Telefone: (61)3190-0816 / (61) 3190-0815 
• Endereço: QNN 06 – AE S/N – Guariroba - Ceilândia – Brasília – CEP:72.220-062 
• E-mail: 8bpm.p3@gmail.com 
Gama – 9º BPM 
• Telefone: (61) 3190-0982 / (61) 3190-0983 



• Endereço: Área Especial 02 Setor Sul, Gama - DF -CEP 72415-620. 
• E-mail: pmdf.09bpm.provid@gmail.com 
Ceilândia Norte – 10º BPM 
• Telefone: (61) 3190-1010 / (61) 3190-1051 
• Endereço: QES AE 07. 08 e 09 – Setor de Indústrias, Ceilândia-DF. CEP: 72240-900. 
• E-mail: pmdf.10bpm.provid@gmail.com 
Samambaia - 11º BPM 
• Telefone: (61) 3190-1150 
• Endereço: Quadra 203 Área Especial S/N - Samambaia Norte - Samambaia - DF - CEP 72341-100. 
• E-mail: pmdf.11bpm.provid@gmail.com 
Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal – 13º BPM 
• Telefone: (61) 3190-1353 / (61) 3190-1301 
• Endereço: Quadra Central Área Especial nº 2, Lote 02 - Sobradinho – DF - CEP 73010-511. 
• E-mail: pmdf.13bpm.provid@gmail.com 
Planaltina – 14º BPM 
• Telefone: (61) 3190-1415 / (61) 3190-1788 
• Endereço: Área Especial nº 13, Setor Norte, Planaltina – DF - CEP 73340-130. 
• E-mail: pmdf.14bpm.provid@gmail.com 
Brazlândia – 16° BPM 
• Telefone: (61)3190-1610 / (61) 3190-1612 
• Endereço: AE A – Lote 01 – Setor Norte – Brazlândia – Brasília – CEP: 72.710-610. 
• E-mail: brazlandia16bpm@yahoo.com.br 
Águas Claras, St. H. Vicente Pires – 17° BPM 
• Telefone: (61) 3190-1704 / (61) 9.9969-2791 
• Endereço: Av. Sibipiruna – Lt. 05 – Águas Claras – Brasília-DF CEP: 71.928-720. 
• E-mail: pmdf.17bpm.provid@gmail.com 
Paranoá, Itapoâ – 20° BPM 
• Telefone: (61)3190-3190-2050 / (61)3190-2010 
• Endereço: QD 33 – AE S/N - Paranoá– Brasília – CEP: 71573-302. 
• E-mail: pmdf.20bpm.provid@gmail.com 
São Sebastião, Jardim Botânico – 21° BPM 
• Telefone: (61) 9.9968-9186 
• Endereço: QD 201/202 – AE 02 – Residencial Oeste – São Sebastião – Brasília - DF CEP: 72.693-400 
• E-mail: provid.21bpm@gmail.com 
Lago Norte, Varjão – 24° BPM 
• Telefone: (61) 9.9171-4721 
• Endereço: SAAN QD 03 – Lt 1.350 – Ed. Prêmio - Asa NORTE – BRASÍLIA-DF - CEP: 70.632-300 E-
mail: pmdf.24bpm.provid@gmail.com 
Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way – 25° BPM 
• Telefone: (61)3190-2053 
• Endereço: SMPW Quadra 6 conjunto 2 – Área Especial S/N - Núcleo Bandeirante – Brasília – CEP: 71.740.060. 
• E-mail: pmdf.providnb@tjdft.jus.br 
Santa Maria – 26º BPM 
• Telefone: (61) 3190-2618 / (61) 3190-2621 
• Endereço: Quadra Central 1, Área Especial 1, Avenida Alagado, Santa Maria - DF – CEP: 72535-550. 
• E-mail: pmdf.26bpm.provid@gmail.com 
Recanto das Emas – 27° BPM 
• Telefone: (61)3190-2718 / (61) 99134-6596 
• Endereço: EQ 111/305 – Recanto das Emas – Brasília – CEP: 71.740-060 
• E-mail: pmdf.27bpm.provid@gmail.com 
Riacho Fundo I e II – 28º BPM 
• Telefone: (61) 99961-2877 
• Endereço: QN 05 – AE 01 – RIACHO FUNDO I – BRASÍLIA-DF – CEP: 71.805-431 
• E-mail: pmdf.28bpm.provid@gmail.com 

 
Divisão de Programas e Ações Sociais – DPAS 

- O que é? 
A Divisão de Programas e Ações Sociais (DPAS) localizada no Centro de Políticas Públicas (CPP) da Polícia Militar do Distrito 
Federal (PMDF), coordena as atividades desenvolvidas pelos programas preventivos de segurança pública que são realizadas 



nas unidades policiais militares, assessora o Comando Geral da Corporação para o desenvolvimento desses programas e 
orienta os usuários da comunidade interessados nos serviços. 
 - Como solicitar? 
A Dpas recebe as demandas do cidadão pelos seguintes meios: 
1) Pelo email: proerd.cpesc.pmdf@gmail.com;  
2) Presencialmente no quartel do Centro de Políticas Públicas com endereço na Av. Sibipiruna, lotes 3/5, Águas Claras 
(Prédio do BPEsc); 
3) Pelos telefones: 3190-3732 ou (61) 996340401.  
- Requisitos 
Determinados por cada programa/projeto/ação de acordo com a natureza da atividade realizada. 
- Funcionamento aberto ao público 
De segunda à sexta das 13h30min às 18h30min.  
- Além do informado acima, a DPAS, possui diversas ramificações, nas UPM´s, conforme a tabela abaixo: 

UPM/Programas Como solicitar Requisitos Funcionamento 
aberto ao 
público 

Prazo de 
atendimento 

CPP 
 PROERD - 
Programa 
Educacional de 
Resistência às 
Drogas 
  

PELO 
EMAIL:  CPP.DPAS@GMAIL.COM, 
ou proerd.cpesc.pmdf@gmail.com
; 
ENDEREÇO SEI: CPP/DPAS/PMDF 
OU PELOS TELEFONES: 3190-5280 
E 99634-0401./ 31903732 

Pertencer a rede pública ou particular de 
ensino do Distrito Federal. 

De segunda a 
sexta de 13H as 
19h. 

Durante o ano 
letivo. 

Escola de 
Campeões 
  

Procurar o Coordenador do 
Programa no CED 07 na Ceilândia 

Pertencer a Escolha de Gestão 
Compartilhada Ced 07 

Seg a sex Ano Letivo 

PREALG - 
Programa de 
Educação 
Ambiental Lobo 
Guará (Teatro e 
Curso de 
Guardiões 
Ambientais) 
e Saber Cerrado 

loboguara.pmdf@gmail.com, 
Endereço SEI: PMDF/CPAM/PROT 
e  pelo telefone:  3233-
4553 nea.pnb@icmbio.gov.br 

1-Atendemos ao público de 1° ao 5° ano da 
rede pública ou particular. 
2-Em caso de participação em eventos 
Os serviços realizados pelo GRUPO DE 
TEATRO LOBO GUARÁ são GRATUITOS. Mas 
há um rol de necessidades exigidas para a 
solicitação de apresentações em eventos. 
O objetivo do evento deve ser 
obrigatoriamente de cunho ambiental ou de 
segurança pública 
É obrigatório a presença de público com 
faixa etária de 5 a 12 anos 
Em caso de apresentação em ambiente 
externo deverá ter uma tenda de, no 
mínimo, 5m².Não pode haver nenhuma 
atividade paralela que possa tirar a atenção 
das crianças no momento da apresentação 
(e.g. pula-pula, demais brinquedos correlatos 
e som) 
Deve haver um ponto de energia próximo 
Deverá ter um biombo ou local próximo que 
possa servir de camarim para troca de roupa 
das personagens 
Necessidade de cinco cadeiras no local que 
será utilizado como camarim 
Uma jarra com água natural e copos para os 
atores se hidratarem, devido ao uso dos 
figurinos de pelúcia 
Mesa para acondicionar o som e uma 
cadeira para o sonoplasta 
Caso o evento produza folders, banners e 
mídias os mesmos devem constar créditos à 
participação da PMDF no evento 
Solicitação prévia de, no mínimo, 15 dias 
úteis 
Limite de uma apresentação por evento em 
finais de semana ou feriados 
Informar o cancelamento com 72h de 
antecedência, sob pena de não haver 
reagendamento. 
Caso um único desses requisitos não seja 
contemplado, o grupo não poderá atender 
ao evento.3) Curso para Educadores 
oferecido pelo ICMBio e parceiros no 
NEA/PNB para professores de escolas 
públicas e particulares (Para visita gratuita de 
Escolas para EA e piscinas), exclusivo para o 
Saber Cerrado. 

Todos os dias das 
8h00 às 18h00. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Segunda a sexta 
de 08:00 as 17:00 
(Para as referidas 
atividades de EA 
no NEA/PNB) 

1-Durante o 
ano escolar 
letivo. 
2-Da segunda 
quinzena de 
dezembro até 
o final da 
segunda 
quinzena 
janeiro 
confirmar a 
possibilidade 
primeiramente 
com a equipe 
de Teatro. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3) Durante o 
ano escolar 
letivo. 

CPMON 
 Projeto Equitação 
Social 
  

Através do telefone funcional: 
996761982  
E-
mail: ESQ.APOIO.RPMON@GMAIL
.COM 
ou pessoalmente para incluir em 
lista de espera. 

Crianças a partir de 08 anos de idade e 
adultos. Apresentar atestado de saúde que 
os torna aptos para a equitação, modalidade 
saltos. 

Segunda a sexta 
07 às 13h e 13 às 
19h   

Durante ano 
letivo 

 Projeto 
Equoterapia 

Responsável deve ir pessoalmente 
Ao CPMON para incluir em lista 

Crianças a partir de 03 (três) anos de idade e 
adultos, PNE (Portadores de Necessidades 

Segunda- 
13 às 19h 

Durante ano 
letivo 



  de espera Especiais), com indicação médica para a 
prática de equoterapia. 

Terça a sexta - 
07 às 13h e 
13 às 19h 

CME   
Projeto ROTAM na 
Comunidade 
  

Pelo telefone 99969-3297 ou 
presencialmente no Batalhão da 
ROTAM 

Estar matriculado na rede de ensino, 
apresentar declaração escolar, alunos entre 
06 e 13 anos, cópia da certidão de 
nascimento ou RG, cópia do comprovante de 
residência (somente moradores da cidade 
Estrutural) e 01 (uma) fotos 3x4. 

De segunda à 
quinta, às 16h. 

Durante o ano 
letivo. 

2º BPM       
 Academia de Jiu-
Jitsu Dois de Ouro 
(Taguatinga) 
  

Pelo e-
mail: academia2deouro@hotmail.
com 
Telefones: 984848045;  982988191 
  

Crianças: estar devidamente matriculadas na 
rede de ensino; 
Adultos: fazer ficha de inscrição. 
  

Segunda e 
Quarta: 14h e 15h 
30. 
KIDS: 16h / 17h / 
19h 
Terça e Quinta: 
08h 30 e 19h 
Sexta: 08h 30 

Durante ano 
letivo. 

  
11º BPM 
 Formando 
Cidadãos - 
Escolinha de 
Futebol 
  

Pelo e-
mail: sec.11bpm@gmail.com  
Endereço 
SEI: CPRO/11ºBPM/PROT 
Ou de forma presencial, pela 
comunidade.  

Pertencer a rede pública ou particular de 
ensino do Distrito Federal. 

De segunda a 
sexta de 8H as 
19H 

Durante ano 
letivo. 

10º BPM 
 a) Projeto Bom de 
Bola e Bom na 
Escola 
b) Projeto Social 
Mulheres e 
cidadania 
  

  
a) Presencialmente no 10º 
BPM ou através dos telefones: 
3190-1052  
  
b)Presencialmente na sala do 
Projeto  no 10º BPM em 
Ceilândia-DF. 

  
a) Crianças de 07 a 16 anos matriculadas no 
ensino fundamental da rede pública. 
  
b)Mulheres à partir de 12 anos de 
idade pertencentes à comunidade de 
Ceilândia, interessadas em oficinas de 
Oficinas de bordados, crochê, tricô e biscuit. 

a) De seg a sex 
das 7h às 13h e 
das 13h às 19h 
b) Oficinas às ter 
e qua das 14h às 
18h. 
  

Durante o 
transcorrer do 
ano letivo 

14º BPM  
 Programa 14º. 
Com 
  

Pelo telefone 3190-1452 ou 
presencialmente na sala do 
Projeto 14º.com no 14º BPM em 
Planaltina-DF. 

Pertencer à rede pública ou particular de 
ensino, apresentando declaração escolar 
(alunos menores de 18 anos devem vir 
acompanhados dos pais ou responsáveis), 
cópia da certidão de Nascimento ou RG, 
cópia do comprovante de residência e 02 
(duas) fotos 3x4. 

De segunda à 
sexta, das 8h às 
14h, e das 14h às 
18h. 

Durante o 
transcorrer do 
ano. 

16º BPM  
 Academia de 
JiuJitsu 
  

Presencialmente no 16º BPM ou 
através dos telefones: 3190-1610 
ou 3190-1612  

Aberto a comunidade e filhos de policiais 
militares. 

Segunda, quarta 
e sexta a partir 
das 18h 

Durante o 
transcorrer do 
ano. 

 
Escola de Campeões em Ceilândia – DF 

 
Programa que tem por objetivo promover a prática do futsal de maneira lúdica e como treinamento aos alunos do Centro 
Educacional 07 de Ceilândia Norte, além de desenvolver a cidadania, o respeito às regras e aos companheiros e professores. 
Colabora ainda com o aumento da sensação de segurança, prevenindo a violência e combatendo as drogas no ambiente 
escolar, integrando a escola, Polícia Militar do Distrito Federal e toda a comunidade. 
- Como solicitar 
As vagas são destinadas aos alunos matriculados no Centro Educacional 07 de Ceilândia Norte. 
- Requisitos 
O aluno deve estar matriculado e ser frequente na escola, ter autorização para a prática do futsal do responsável legal e, ao 
longo do ano letivo, não ter penalidades disciplinares ou notas baixas. 
 

Escola de Equitação da Polícia Militar do Distrito Federal 
 

A Escola de Equitação é programa de política pública desenvolvido no Comando de Policiamento Montado, regulamentado 
pela portaria PMDF Nº 1007, de 31 de maio de 2016, que tem como objetivo a prevenção primária, onde através do ensino 
da arte de equitação a crianças, jovens e adultos de diversas cidades do Distrito Federal, busca-se o desenvolvimento de 
atributos da área afetiva essenciais a formação do caráter e evitam desta forma, que fiquem ociosos e afastando-os do 
envolvimento em ações criminosas e do uso de drogas. Durante as instruções de equitação ministradas por policiais 
militares, estes alunos recebem noções de cidadania e respeito às normas vigentes, auxiliando assim na formação do 
cidadão do futuro, aprimorando também o desenvolvimento de virtudes como a coragem, a liderança, o espírito de decisão, 
inteligência, a iniciativa, a resolução, a perseverança, a calma, a paciência, e ao mesmo tempo o domínio de si mesmo, etc. 
Além disso, insere os alunos na prática de uma atividade física que desperta a destreza e a agilidade, apresentando-os ao 
mundo do esporte equestre, através do hipismo clássico, modalidade na qual a Escola de Equitação se baseia. 
Periodicamente os alunos são submetidos a competições internas de salto a fim de colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos no decorrer das aulas, além de estarem sendo preparados para competições maiores, como campeonatos 
nacionais e brasilienses organizados pela Federação Hípica de Brasília. As provas trazem premiação aos primeiros colocados 
motivando cada vez mais o empenho dos alunos no esporte. 



- Quem pode ser praticante de Equitação? 
A partir de 08 anos de idade qualquer pessoa que tenha capacidade física atestada por um médico poderá praticar 
equitação. 
- Inscrição, Seleção e Matrícula  
O interessado deverá comparecer a Seção de Equitação Social do Comando de Policiamento Montado para preencher uma 
ficha e informar o seu desejo de praticar equitação. O nome será incluído em uma lista de espera e quando houver vaga 
para iniciante, a secretaria da escola de equitação entrará em contato via telefone convocando-o para avaliação. 
Os alunos iniciantes no projeto serão submetidos ainda a uma avaliação prática perante a equipe para averiguar as 
condições físicas e de equilíbrio do candidato. Estas condições são necessárias à prática da equitação sendo o candidato 
considerado apto ou inapto após a referida avaliação. 
Requisitos para matrícula: 
- Possuir 8 (oito) anos de idade ou mais; 
- Preenchimento da ficha de matrícula; 
- Entrega de uma foto 3x4; 
- Entrega de avaliação médica atestando a capacidade para a prática de equitação. 
- As aulas 
O período de instrução terá duração média de cinquenta minutos. É obrigatório o uso do capacete individual, botas, culote e 
camiseta do projeto, ficando a cargo do aluno a aquisição do referido material.  
Serão oferecidos pelo programa quatro categorias de instruções: 

- Nível Iniciante: voltado para o ensino básico da equitação e o adestramento do cavaleiro, com altura máxima de 
0,40m (quarenta centímetros) para o salto; 
- Nível Iniciante II: voltado para a transição de ensino básico para o intermediário, com grau médio de equitação e 
altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) para o salto; 
- Nível Intermediário: dirigido a alunos com grau médio de equitação, com altura máxima de 0,60m (sessenta 
centímetros) para o salto; 
- Nível Avançado: para alunos confirmados no domínio de sua montada, com altura máxima de 0,80m (oitenta 
centímetros). 

- Visitas 
O projeto poderá receber visitas de pessoas e instituições mediante solicitação prévia à Coordenação.  
- Contato 
 (61)99676-1982. 
Segunda à sexta das 08h às 18h. Sábado: 8h às 12h. 
 
 

Grupo Teatro Rodovia  
 

O CPTran – Comando de Policiamento de Trânsito, por intermédio do Grupo de Teatro Rodovia, realiza ações educativas em 
escolas públicas e privadas voltadas para a conscientização da sociedade para um trânsito mais humano e seguro. As ações 
visam demonstrar a importância do trânsito e seus aspectos no cotidiano, através de atividades lúdicas como peças teatrais, 
instruções teóricas e práticas com Blitze educativas e outras atividades. Inclusive aborda a necessidade de pais, professores, 
alunos e toda a comunidade a se envolverem mais com a temática de trânsito.  
- Como solicitar 
As solicitações podem ser enviadas por ofício ao CPTran – Comando de Policiamento de Trânsito pelos seguintes meios: 
1) Via SEI: pmdf/cptran/prot  
2) Pelo E-mail: cptran.pmdf@gmail.com 
3) Presencialmente no quartel do CPTran localizado na SGON – Quadra 04, Lotes 09/10, Setor Complementar – Brasília-DF – 
CEP: 70.610-640 
- Requisitos 
A instituição solicitante deve informar no ofício telefone e e-mail para contato para que haja prévio contato e agendamento. 
- Público Alvo 
Crianças, jovens e adultos, todos os que participam do trânsito (de pedestres às autoridades responsáveis). 
 

Programa de Educação Ambiental Lobo Guará do Comando de Policiamento Ambiental da PMDF 
 

Conheça o PREALG, que tem como vertentes o Grupo de Teatro Lobo Guará , Curso de Guardiões Ambientais e o Saber 
Cerrado. 
- O que é? 
O PREALG é o Programa de Educação Ambiental Lobo Guará pertencente ao Comando de Policiamento Ambiental e é 
gerido pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental. O Programa atua promovendo a prevenção primária de crimes ambientais 
através da educação ambiental. Os pilares do programa são seus projetos: Teatro Lobo Guará, Guardião Ambiental e SABER 



CERRADO que atua em parceria com o NEA - Núcleo de Educação Ambiental do ICMBio em atividades de educação 
ambiental no Parque Nacional de Brasília na promoção da educação ambiental tanto no ensino formal, ou seja, atendendo 
as escolas do Distrito Federal, entretanto atuando também no ensino não formal, mediante colaboração no Curso de 
Formação Socioambiental para autores de ilícitos ambientais e urbanísticos e no Curso de Formação de Educação Ambiental 
para Educadores. 
O PREALG/CPAm/BPMA foi criado em 30 de setembro de 2003 no antigo CPMA, depois BPMA e atual CPAM que está 
localizado na Candangolândia.  
- Competências 
Compete ao PREALG difundir a educação ambiental utilizando diversas ferramentas pedagógicas de arte educação 
ambiental e segurança pública para a prevenção de crimes ambientais através dos 3 projetos que compõe o Programa: 

 Teatro Lobo Guará: Faz apresentações teatrais em escolas, eventos e datas especiais referentes ao meio ambiente, 
as peças passam de forma lúdica ensinamentos para a proteção e preservação do meio ambiente; 

 Guardião Ambiental: Curso com 12 encontros, mais uma saída de campo nas 5ª séries de escolas públicas do DF 
com o intuito de formar pequenos Guardiões ambientais, florescendo nos estudantes a consciência ambiental 
através de vários ensinamentos repassados no referido curso; 

 SABER CERRADO: localizado no Parque de Nacional de Brasília, recebe a visita de escolas públicas para a aplicação 
de educação ambiental através de palestras, trilhas ecológicas, visita ao museu, oficinas e distribuição de material 
gráfico exclusivo para este fim. 

- Estratégias de aproximação com a comunidade 
O PREALG através dos diversos recursos artísticos e pedagógicos já utilizados pelo nosso programa, tem grande aceitação e 
admiração da comunidade escolar de todo DF que é hoje o nosso maior público e também nas comunidades em que as 
escolas estão inseridas, pois o resultado do nosso trabalho através da educação ambiental, acaba sempre refletindo dentro 
da casa de cada estudante, quando os pais dos mesmos notam as mudanças positivas em diversas atitudes ambientais e na 
educação reversa. 
- Onde estamos? 
A base do Programa de Educação Ambiental Lobo Guará do Comando de Policiamento Ambiental (PREALG – 
CPAm/BPMA/PMDF) está localizada no Parque Nacional de Brasília - Centro de Visitantes - Núcleo de Educação Ambiental 
do ICMBio – Brasília/DF. 
O SABER CERRADO hoje está realizando algumas de suas atividades em parceria com o Núcleo de Educação Ambiental 
(NEA) do Instituto de Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a equipe do PREALG é formada por 11 
policiais militares ambientais. E ainda temos nossos parceiros do NEA-ICMBio e professores da SEDF/GDF.  
- Como solicitar? 
O PREALG atua através de seus projetos. 

 O Teatro Lobo Guará; 
 O Curso de Guardião Ambiental; 
 SABER CERRADO (Parque Nacional de Brasília). 

Para solicitar o Teatro Lobo Guará é só entrar no Blog e seguir as instruções, assim como outras vertentes. 
Link do Blog para solicitar o teatro: http://teatroloboguara.blogspot.com/p/como-solicitar-teatro.html 
Instragram: @loboguara.pmdf 
 

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) 

O Proerd é um programa educativo, preventivo e estratégico, pedagogicamente estruturado em lições e com uma 
linguagem acessível às faixas etárias a que se destina, fundamentado na Teoria de Aprenzagem Socioemocional (Socio-
Emotional Learning Theory – SEL), oportunizando a identificação de habilidades básicas e fundamentais, bem como o 
processo de desenvolvimento do indivíduo, necessários à promoção da saúde, que incluem: autoconhecimento e 
autocontrole, tomada de decisão responsável, compreensão dos outros (alteridade), habilidades de comunicação e 
relacionamento interpessoal, lidar com desafios e responsabilidades. Há uma variedade de atividades interativas que 
permitem o aprendizado cooperativo, ministradas obrigatoriamente por um policial militar fardado. O programa consiste em 
uma ação conjunta entre a Polícia Militar, Escola e Família, no sentido de prevenir o uso de drogas e a violência entre 
estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias, desenvolvendo habilidades para fazer 
escolhas seguras e saudáveis.  
O Proerd é mais um fator de proteção da vida e fortalecimento da cultura de paz. O Proerd é a adaptação brasileira do 
programa norte-americano D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education), surgindo em 1983, desenvolvido e aplicado pelo 
Departamento de Polícia e o Distrito Escolar Unificado da cidade de Los Angeles/EUA e atualmente é atendido em 54 países. 
A Polícia Militar do Distrito Federal trabalha com o programa desde o ano de 1998 nas escolas da rede pública e particular 
do DF e adota os 04 (quatro) currículos: 

Currículos Ano/ Público N° de lições 

KIDS (Seção I) 1º ano do Ensino Fundamental 04 

KIDS (Seção II) 3º ano do Ensino Fundamental 08 



Proerd – Caindo na Real para o 5° ano 5º ano do Ensino Fundamental 10 

Proerd – Caindo na Real para o 7º ano 7º ano do Ensino Fundamental 10 

Proerd para pais e responsáveis Comunidade 05 

Palestras sobre a temática das drogas, também podem ser solicitadas paras as faixas etárias não contempladas pelo 
currículos Proerd. 
- Quem pode participar? 

 Estabelecimentos de ensino públicos e privados do Distrito Federal. 
 Comunidade em geral (palestras e curso para pais e responsáveis). 

- Como Solicitar 
Escolas das redes pública e Particular do DF, deverão encaminhar a solicitação via ofício em formato PDF e devidamente 
assinado, contendo as seguintes informações: o currículo a ser atendido, quantidade de turmas, e telefone para contato. Os 
ofícios devem ser encaminhados para o Comando de Policiamento Escolar pelo e-mail: proerd.cpesc.pmdf@gmail.com 
- Informações 
Telefone: 3190-3732 

Programa Educar para a Cidadania (PROEDUC) 

Programa que tem por objetivo promover a cultura da paz, cidadania e aumento da sensação de segurança, prevenindo a 
violência no ambiente escolar, integrando a escola, Polícia Militar do Distrito Federal e toda a comunidade. 
- Como solicitar 
As palestras do PROEDUC podem ser solicitadas através de ofício encaminhado via e-mail ao, 
batalhaoescolarproeduc@gmail.com, ou presencialmente na sede do Comando de Policiamento Escolar em Águas Claras. 
 
- Requisitos 
O ofício de solicitação via e-mail deverá estar em formato PDF e devidamente assinado pelo solicitante, contendo público a 
ser atendido, local onde será realizada a palestra e telefone para contato. 
- Funcionamento aberto ao público 
As palestras são ministradas  aos alunos da rede pública e privada, bem como professores e pais, tendo os horários da rede 
escolar como base de atendimento, mas a depender do caso, as palestras poderão ser realizadas nos sábados e domingos, 
em horário a ser combinado com o solicitante. 
- Prazo de atendimento 
As solicitações serão respondidas em até 05 dias úteis e a realização das palestras será, preferencialmente, no semestre 
letivo. 

Projeto de Musicalização Inclusiva 

- O que é? 
Consiste no programa de inclusão social desenvolvido pela Corporação por meio de ensino musical (musicalização) e do 
trabalho de musicoterapia para crianças de 01 (um) a 03 (três) anos de idade com necessidades especiais ou não, tendo 
como objetivo desenvolver e melhorar a parte cognitiva e social das crianças. 
- Quem pode solicitar? 
Pais e responsáveis de crianças de 1 a 3 anos. 
- Onde solicitar? 
Na sede da Banda de Música, localizada no quartel da Academia de Polícia Militar de Brasília - Setor de Áreas Isoladas 
Sudeste – SAISO, Área Especial 4, Asa Sul – DF. 
- Como solicitar? 
As inscrições podem ser feitas por telefone: (61) 3190-6482 ou pessoalmente na sede da Banda de Música. 
- Quais informações/documentos são necessários? 
Deve ser preenchida ficha de inscrição (disponibilizada pessoalmente no ato da solicitação). 
- Prazo de atendimento? 
5 dias úteis para resposta e agendamento, de acordo com a disponibilidade de vagas.  

 
Projeto Mulheres e Cidadania – 10° BPM 

 
- O que é? 
O projeto atende somente mulheres acima de 12 anos, oferecendo oficinas de artesanato, palestras e orientações diversas 
acerca da cidadania e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Em Janeiro são abertas vagas para as mesmas se 
iniciarem no Projeto, através de faixa colocada na frente do 10º Batalhão, situado na QES AE, Nº 7,8 e 9 – Ceilândia Norte. O 
limite de atendimento são de 25 vagas. 
- Funcionamento aberto ao público 
Oficinas às terças e quartas das 14h às 18h. 
 



Projeto Prevenindo com Arte 

O Projeto Prevenindo com Arte, situado na área do 2º Comando de Policiamento Regional Metropolitano, Guará II, oferece à 
população do Distrito Federal e entorno diversas modalidades de atividade física. 
O Projeto Prevenindo com Arte conta com as seguintes modalidades, que são desenvolvidas em 1 tatame, 1 campo society e 
1 quadra poliesportiva: futebol; treinamento para goleiros; judô; kickboxing adulto e kickboxing infantil; capoeira; karatê 
shotokan; defesa pessoal; taekwondo infantil e taekwondo adulto; zumba, ritmos; taekwon Down; jiu-jitsu adulto e jiu-jitsu 
infantil; muay thai; treinamento funcional; corrida; ginástica para melhor idade; musicalização; Fut. Americano; capoterapia e 
atividade desenvolvimentista para formamos turmas para 2020. 
As aulas se iniciam às 7h, com a turma da melhor idade, e terminam às 22h. Aos sábados aulas de defesa pessoal e Fut. 
American. 
- Compromisso com a qualidade 
O Projeto Prevenindo com Arte, da Polícia Militar do Distrito Federal, focado na melhoria contínua dos seus serviços e na 
observância do princípio constitucional da eficiência, assume os seguintes compromissos: 
• atendimento a todos os públicos, a partir de 4 anos de idade; 
• oferta de atividade física gratuita e com instrutores especializados; 
• oferecimento de couch (desenvolvimento pessoal) para a turma da melhor idade e para adolescentes; e 
• melhoria da saúde da população do Distrito Federal e entorno.  
- O que é? 
O Projeto Prevenindo com Arte tem o intuito de prevenir delitos e crimes, manter a população distante de problemas com a 
justiça e os menores de idade estudando. Nada consta criminal é documento necessário e de apresentação periódica, bem 
como certidão escolar, para os menores de idade. 
- Quem pode participar? 
Qualquer pessoa, respeitando a idade, as vagas e as condutas internas de cada modalidade. 
- Serviços disponibilizados 
O Projeto Prevenindo com Arte disponibiliza as modalidades abaixo descritas, com idade definidas para melhor distribuição 
das turmas: 
1. futebol; (5 a 16 anos); 
2. judô infantil (4 a 12 anos); 
3. kickboxing (7 a 12 anos); kickboxing (adulto) 
4. capoeira (a partir de 6 anos); 
5. karatê shotokan; defesa pessoal (a partir de 7 anos); 
6. taekwondo infantil (7 a 11 anos); 
7. zumba, ritmos (a partir de 10 anos); 
8. taekwondo; jiu-jítsu (a partir de 12 anos); 
9. muay thai (a partir de 13 anos); 
10. treinamento funcional; corrida (a partir de 16 anos); 
11. ginástica para terceira idade; 
12. taekwon down (inclusão); e 
13. treinamento para goleiros  
- Onde se inscrever? 
Sala do Projeto Prevenindo com Arte, no 2º Comando de Policiamento Regional Metropolitano, área do 4º BPM, Guará II. 
Próximo ao terminal rodoviário do Guará II e à Faculdade Projeção. 
- Como se inscrever? 
Pessoalmente, na sala do projeto. 
- Quais informações/documentos necessários? 
As informações são fornecidas no horário do expediente da PMDF. Novas inscrições: segunda-feira, das 13h às 18h; e terça-
feira e sexta-feira, das 7h às 12h. Os documentos necessários são: CPF, comprovante de residência e documento do veículo 
(se entrar no batalhão com veículo). Não é preciso xerox. Menor de idade deve apresentar-se acompanhado de responsável 
e preferencialmente possuir CPF. 
- Prazo de atendimento 
Durante todo o ano, exceto nas férias escolares da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
- Monitoramento 
O Projeto Prevenindo com Arte está subordinado ao 2º Comando de Policiamento Regional Metropolitano e supervisionado 
ao Centro de Políticas Públicas – CPP, da Polícia Militar do Distrito Federal, e está sendo coordenado pelo 1º SGT QPPMC 
GIOVANNI Kleber Almeida de Sousa, matrícula 18.996/0. O monitoramento das atividades é realizado pelos próprios 
instrutores, policiais militares e civis voluntários. 
- Dicas de segurança 
Os alunos do Projeto Prevenindo com Arte usam uniforme do projeto e estacionam dentro do batalhão em área específica. 
Os veículos, para entrar no batalhão e durante sua permanência nele, devem usar adesivo próprio do projeto em local visível. 



- Ajude-nos a melhorar nossos serviços 
Recebemos reclamações, elogios, dúvidas e sugestões pelo: 
Facebook: Projeto Prevenindo com Arte – II CPRM 
Instagram: @prevenindocomarte 
E-mail: projeto4bpm@gmail.com 
Site: prevenindocomarte.com.br 
 

Projeto Social Formando Cidadãos (Escolinha de Futebol do 11° BPM) 
 

- O que é? 
É um projeto que tem por objetivo tirar as crianças da ociosidade por meio do esporte. 
- Requisitos 

 Estar matriculado em escola pública ou privada; 
 Apresentar atestado médico para a prática de atividade física e 
 Ter entre 7 e 17 anos. 

- Parcerias 
O Projeto faz parceria com a Casa Azul, Conselho Tutelar, Vara de Infância e Juventude, além da Secretaria de Segurança 
Pública, para crianças que demandam um acompanhamento diferenciado. 
- Horário de Funcionamento 
O funcionamento é às segundas, quartas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. 
- Inscrição 
A inscrição pode ser feita no próprio Batalhão. 
Endereço: Quadra 203 Área Especial S/N - Samambaia Norte - Bairro Samambaia Norte - CEP 72341100 - DF 
Telefone do responsável: 98428-0801 (Sgt. Jaider)  
E-mail: sec.11bpm@gmail.com  

Projetos sociais em Planaltina – DF 

- Ações de Prevenção Primária  
Atividades/Modalidades Policial Militar 

responsável 
Telefone Lugar de aplicação Faixa Etária 

Ginástica Comunitária 1º SGT NILSON 99648-0612 Galpão no Bairro do Arapoanga na 2ª, 4ª e 6ª das 7h às 8h ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Ginástica Comunitária 1º SGT NILSON 99648-0612 Galpão no Bairro do Arapoanga na 2ª e 4ª das 18h às 19h ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Ginástica Comunitária 1º SGT NILSON 99648-0612 Quadra de Esportes da Vila Nossa Senhora de Fátima na 2ª, 4ª e 6ª 
das 8h30 às 9h30 

ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Ginástica Comunitária 1º SGT NILSON 99648-0612 Quadra de Esportes da Vila Vicentina na 3ª e 5ª das 8h30 às 9h30 ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Ginástica Comunitária 1º SGT NILSON 99648-0612 Quadra de Esportes da Vila Buritis 3ª e 5ª das 7h às 8h ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Ginástica Comunitária 1º SGT NILSON 99648-0612 Orfanato no Vale do Amanhecer na 3ª e 5ª das 17h30 às 18h30 ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Jiu-Jitsu ST RR JOBSON 99360-7352 Tatame no 14º BPM 2ª, 4ª e 6ª das 21h às 22h30 ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Jiu-Jitsu SGT LUCIANO CBMDF 98115-4551 Tatame no 14º BPM 3ª e 5ª das 19h às 20h30 ALUNOS A PARTIR DOS 7 ANOS 

Jiu-Jitsu Prof. Civil 
FABIANO 

99115-1356 Tatame no 14º BPM 2ª, 4ª e 6ª das 8h às 9h30 ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Sanda (Boxe Chinês) 2º SGT CÉSAR (R. Médica) 98489-3676 
  

Tatame no 14º BPM 3ª e 5ª das 8h às 9h30 ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Sanda (Boxe Chinês) 2º SGT CÉSAR (R. Médica) 98489-3676 Tatame no 14º BPM 2ª, 3ª e 5ª das 14h30 às 16h ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Muay Thai MAJ RR ANTERO 98577-3195 Tatame no 14º BPM 3ª e 5ª das 20h30 às 22h ALUNOS A PARTIR DOS 14 ANOS 

Judô Prof. Civil 
MATHEUS 

99569-1756 Tatame no 14º BPM 2ª, 4ª e 6ª das 19h às 20h30 ALUNOS A PARTIR DOS 7 ANOS 

Karatê 3º SGT DENES PASSOS 99643-3980 Tatame no 14º BPM 2ª, 3ª e 5ª das 9h30 às 11h ALUNOS A PARTIR DOS 7 ANOS 

Karatê 3º SGT DENES PASSOS 99643-3980 Tatame no 14º BPM 2ª, 3ª e 5ª das 16h às 17h30 ALUNOS A PARTIR DOS 7 ANOS 

Karatê 3º SGT DENES PASSOS 99643-3980 Tatame no 14º BPM 3ª e 5ª das 18h às 19h ALUNOS A PARTIR DOS 7 ANOS 

Defesa Pessoal Feminina ST RR JOBSON 99360-7352 Tatame no 14° BPM 5ª e 6ª das 20h30 às 22h TURMA PROVISÓRIA 
ALUNAS DE 18 ANOS ACIMA 

Aula de Francês Professor Civil 
Júlio 

99284-8887 Sala de Línguas no 14° BPM 
3ª e 5ª das 8h às 10h 

ALUNOS DE 11 A 17 ANOS 

Aula de Francês Professor Civil 
Júlio 

99284-8887 Sala de Línguas 14º BPM 
3ª e 5ª - 20h30 às 21h30 

ALUNOS A PARTIR DOS 11 ANOS 

Aula de Francês Professor Civil Júlio 99284-8887 Sala de Línguas no 14° BPM Sábado 09h às 10h30 ALUNOS A PARTIR DOS 11 ANOS 

Aula de Inglês 3º SGT CARLOS ANDRÉ 99614-7224 Sala de Línguas no 14º BPM 
2ª e 4ª das 8h às 9h30 

ALUNOS DE 11 A 17 ANOS 



Aula de Inglês 3º SGT CARLOS ANDRÉ 99614-7224 Sala de Línguas no 14º BPM 
2ª e 4ª das 10h às 11h30 

ALUNOS DE 11 A 17 ANOS 

Aula de Inglês 3º SGT CARLOS ANDRÉ 99614-7224 Sala de Línguas no 14º BPM 
2ª e 4ª das 14h às 15h30 

ALUNOS DE 11 A 17 ANOS 

Aula de Inglês 3º SGT CARLOS ANDRÉ 99614-7224 Sala de Línguas no 14º BPM 
2ª e 4ª das 16h às 17h30 

ALUNOS DE 11 A 17 ANOS 

Aula de Libras Professora Civil Ariane 99198-9849 Sala de Línguas no 14º BPM 
3ª e 5ª das 14h às 17h 

TURMA PROVISÓRIA 
ACIMA DOS 18 ANOS 

Escolinha de Futebol 2º SGT SÉRGIO SILVA 99275-2060 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
2ª e 4ª das 8h30 às 9h40 

ALUNOS DE 6 A 12 ANOS 

Escolinha de Futebol 2º SGT SÉRGIO SILVA 99275-2060 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
2ª e 4ª das 10h às 11h10 

ALUNOS DE 12 A 16 ANOS 

Escolinha de Futebol 2º SGT SÉRGIO SILVA 99275-2060 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
2ª e 4ª das 15h às 16h10 

ALUNOS DE 12 A 16 ANOS 

Escolinha de Futebol 2º SGT SÉRGIO SILVA 99275-2060 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
2ª e 4ª das 16h30 às 17h40 

ALUNOS DE 6 A 12 ANOS 

Escolinha de Futebol 2º SGT CODOALDO SILVA 99677-5052 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
3ª e 5ª das 8h30 às 09h40 

ALUNOS DE 6 A 12 ANOS 

Escolinha de Futebol 3º SGT CODOALDO SILVA 99677-5052 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
3ª e 5ª das 15h às 16h10 

ALUNOS DE 12 A 16 ANOS 

Escolinha de Futebol 3º SGT CODOALDO SILVA 99677-5052 Campo de Futebol no Interior do 14º BPM 
3ª e 5ª das 16h30 às 17h40 

ALUNOS DE 6 A 12 ANOS 

- Formas de ingresso 
• Através de requisições e encaminhamentos provindos do Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, Diretores e 
Professores da Rede de Ensino Público e Particular; 
• Para as modalidades de artes marciais e futebol os alunos que já estão matriculados que são menores de idade e queiram 
permanecer no projeto, deverão vir acompanhados dos pais e/ou responsáveis para renovarem suas matrículas entre os dias 
27JAN20 e 31JAN20; 
• Novas matrículas serão preenchidas a partir do dia 03FEV20, até o limite de vagas de cada modalidade; 
• O início das atividades do projeto seguem calendário escolar, com previsão de aulas a partir do dia 10FEV20; 
• O Projeto da Ginástica Comunitária nas quadras é desenvolvido fora das dependências do quartel nos bairros do Vale do 
Amanhecer, Arapoanga, Vila Vicentina, Vila Buritis e Vila Nossa Senhor de Fátima e é aberto à comunidade; 
• No Projeto de Idiomas (inglês e francês) a seleção se dá por sorteio após as inscrições realizadas pelos pais e/ou 
responsáveis, em data ainda a definir, próximo ao início das aulas; 
• O Curso de Libras ainda não tem previsão de nova turma para 2020; 
• Aulas de Defesa Pessoal Feminina ainda não tem previsão de nova turma para 2020. 
- Documentos necessários 
• Declaração Escolar (se cursando ensino fundamental ou médio); 
• 2 (duas) fotos 3/4 atuais; 
• Cópia da Certidão de Nascimento ou RG; 
• Cópia de um Comprovante de Residência. 
- Horário de atendimento 
De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h, na sede do Projeto 14.Com, localizado nas dependências do 14º 
BPM em Planaltina-DF (Área Especial nº 13 - Setor Norte - Planaltina - DF - CEP: 73340130). 
- Telefone de contato: 3190-1452 

 
Para Policiais 

Capelania 
 

A assistência religiosa compreende o exercício de cultos, a celebração de ofícios, ordenanças, sacramentos e outros atos 
religiosos, de caráter confessional, em benefício dos integrantes da Instituição, conforme o Credo professado pelo assistido. 
A assistência espiritual compreende o exercício de atividades de caráter religioso que transcendem os limites confessionais, 
direcionadas ao público geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e institucional, elevar o moral 
individual e coletivo, bem como possibilitar um convívio fraternal e harmonioso nos ambientes profissional, familiar e 
comunitário. A educação moral objetiva o bem-estar do policial militar e de seus familiares e compreende as ações e 
atividades destinadas à formação, cultivo e fortalecimento de valores morais e éticos adotados pela Instituição. Como fruto 
de seu alinhamento estratégico com os objetivos da Corporação, a Capelania trabalha a motivação e satisfação para o 
trabalho, a aproximação entre a Corporação e a Comunidade, a prevenção ao suicídio, à violência doméstica, ao 
endividamento, à dependência química e promove a qualidade de vida do policial. 



As atividades rotineiras são cultos, missas, batismos, casamentos, orações, palestras, reflexões, cursos, campanhas, 
atendimento pessoal e coletivo (aconselhamento, meditação e coaching), apoio em situações de luto e morte, visitação 
domiciliar, hospitalar e prisional bem como realização de eventos especiais. 
- Quem pode solicitar? 
O público prioritário é o policial militar da ativa, mas as atividades se estendem aos inativos, familiares e, em algumas 
ocasiões, a pessoas da comunidade. A participação é sempre voluntária e gratuita e a forma de acesso varia de acordo com a 
atividade. Algumas são por solicitação direta da pessoa, via telefone ou pessoalmente, outras por designação do comando, 
outras por inscrição e outras pelo simples comparecimento do interessado ao local do evento. 
- Como solicitar? 
Em regra, a Capelania possui atividades de 7h às 22h, com atendimento de plantão em feriados e finais de semana para 
necessidades emergenciais. Embora muitas de suas atividades sejam realizadas no Templo Militar ou na Capela do Policial, 
ambos no Setor Policial Sul, a Capelania atua em todo o Distrito Federal, nos quartéis, residências, hospitais, etc, conforme 
demanda. A comunicação com a Capelania se dá pelos seus números funcionais 996856055 e 999429358. Não há tramitação 
de processos de atendimento no âmbito da Capelania. 

 
Centro de Perícias e Saúde Ocupacional – CPSO 

 
Perícias médicas de interesse da Polícia Militar do Distrito Federal, praticadas pelas Juntas de Inspeção de Saúde e por 
médicos peritos, com a finalidade de avaliar a integridade física e psíquica de policiais militares, dependentes e pensionistas 
militares, previstas no Artigo 6º da Portaria PMDF nº 747 de 12 de julho de 2011, sendo elas: 

- Inspeção de saúde de caráter singular – ISCS, que são, as homologações de atestados médicos e renovação de exames 
periódicos. 
- Junta de Homologação de Atestados – JHA, como a avaliação para renovação de Porte de Arma de Inativos e 
homologações de relatórios médicos. 
- Junta Ordinária de Inspeção de Saúde – JOIS, reformas, melhoria de reforma, isenção de imposto de renda, etc. 
- Junta Superior de Saúde – JSS, homologação e recurso referentes aos resultados das JOIS. 
- Junta de Inspeção de Saúde Especial – JISE, avaliação de candidatos ao ingresso na Corporação e outras situações 
especiais de caráter transitório. 
- Atestados de Origem e Inquéritos Sanitários de Origem 

- Requisitos necessários para solicitar o serviço 
Ser Policial Militar, Pensionista Militar ou Dependente. 
- Documentos e informações sobre o serviço 
Portarias PMDF nº 747, demais relacionadas e informações constantes no site: www.saude.pm.df.gov.br 
- Horário de Atendimento 
De segunda a sexta, das 08h ás 12h e das 14h ás 18h. 
- Endereço do Local 
Setor de Áreas Isoladas Sudoeste - SAISO, AE nº 04, Brasília – DF. 
- Procedimento para receber e responder manifestação do usuário 
Ofícios e requerimentos solicitando avaliação pericial, direcionados ao Chefe do CPSO. 
 

Centro de Promoção de Qualidade de Vida – CPQV 
 

- O que é? 
O Centro de Promoção da Qualidade de Vida - CPQV, presta atendimento em saúde mental para a corporação da PMDF, 
funcionando das 13h00 às 19h00 de segunda à sexta-feira, no Setor de Áreas Isoladas Sul - SAIS (Setor Policial Sul), Área 
Especial 4, com serviços de hospital-dia, ambulatório de psiquiatria, avaliações solicitadas pelo CPSO, pela justiça, pelo 19º 
BPM, atendimentos psicológicos, atendimentos sociais, visitas hospitalares, apoio a funerais e encaminhamentos para a rede 
credenciada (psicoterapia, ambulatório de psiquiatria, hospital-dia e internações).  
- Atuação 
O CPQV atua com dois programas assistenciais ligados à nossa Seção de Assistência Social, o Programa de Recuperação e 
Apoio ao Dependente Químico (PRADEQ) e o Programa de Resgate à auto-estima e Valorização da Vida (PRAEV-VIDA). 

 O Programa de Recuperação e Apoio ao Dependente Químico (PRADEQ) assiste a policiais com transtornos ligados 
a uso de álcool/drogas ilícitas. Para ingressar no PRADEQ, o policial militar deverá ser apresentado ao CPQV e ser 
submetido à avaliação clínica ou poderá se dirigir por conta própria ao CPQV e solicitar ajuda. A duração média do 
programa é de 06 (seis) meses.  

 O Programa de Resgate à auto-estima e Valorização da Vida (PRAEV-VIDA), atende o policial militar com ansiedade, 
estresse ou depressão. O policial também deve ser apresentado ao CPQV e ser avaliado para ingresso no programa 
cuja duração é de 04 (quatro) meses. 



A Subseção de Saúde Mental - SSM é responsável pela emissão de solicitações para avaliação em ambulatório de psiquiatria 
de serviço credenciado de todos os policiais apresentados ao CPQV, inclusive das solicitações/encaminhamentos feitas por 
médicos do serviço credenciado para psicoterapia. Também é responsável por orientar os policiais militares sobre as 
modalidades de avaliação em saúde mental e tratamentos disponíveis, presencialmente ou através do número: (61) 99993-
7786. 
A Subseção de Bem Estar Social - SBES, presta apoio a funerais, com a presença de policiais devidamente preparados, 
prestando informações diversas relativo as rotinas para internações, marcação de consultas em saúde mental, fazendo ainda 
visitas hospitalares, e por fim, presta atendimentos pelo telefone: (61) 99618-0241. 
Com vistas ao atendimento de dependentes, pensionistas, bem como de policias reformados na rede credenciada, é 
disponibilizado triagem realizada por psicólogas civis a fim de encaminhar ao atendimento mais adequado para cada um 
dos casos (psicoterapia, ambulatório de psiquiatria, hospital-dia ou internações), o agendamento deve ser realizado pela 
internet em local próprio no website da PMDF. O atendimento da triagem é realizado no Centro Médico da PMDF o qual é 
também responsável pelo controle de solicitações de retornos à rede credenciada. 
Atualmente a rede credenciada em saúde mental, possui 33 clínicas de psicoterapia ( fornecendo atendimento para crianças, 
adolescentes, adultos e casais), 3 hospitais-dias e 2 clínicas de internação.  
- Atendimento urgência/emergência 
Para atendimento de urgência/emergência não é necessário passar por triagem ou pedir encaminhamento, o usuário dirige-
se diretamente às clínicas credenciadas para avaliação e internação. 
 

Centro Médico – Cmed 
 

- Nome do serviço 
 Atendimento ambulatorial em saúde ao Policial Militar e dependentes. 
 - O que é o serviço? 

 Consultas Ambulatoriais nas Clínicas Especializadas: Cancerologia Cirúrgica, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica 
Médica, Dermatologia, Radiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Nefrologia, 
Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Oncologia Clínica, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia, 
Urologia. 

 Procedimentos de Pequenas Cirurgias em Clínicas Específicas: Cirurgia Geral, Dermatologia, Ginecologia (DIU), 
Oftalmologia e Urologia. 

 Exames em Clínicas Específicas: 
Cardiologia: ecodoppler cardiograma , ecodoppler de artérias carotídeas e vertebrais, ultrassonografia cardíaca, 
ecocardiograma bidimensional com doppler transtorácico, MAPA, teste ergométrico computadorizado e programação de 
marcapasso, holter, eletrocardiograma, risco cirúrgico, consulta em arritmia. 
Radiologia: Radiografias, exceto as contrastadas. Ecografias e ultrassonografias (abdome superior, abdome total, testículo, 
cervical, gestacional - exceto morfológica, gestacional com doppler, glândulas salivares, mamária, parede abdominal, partes 
moles- estruturas superficiais, pélvica feminina abdominal, próstata via abdominal, regiões inguinais, rins e via urinárias, 
tireoide, tireoide com doppler, transvaginal, transvaginal com contagem de folículos, transvaginal com doppler, transvaginal 
gestacional inicial , exceto morfológica,e de regiões articulares). 
Neurologia: Eletroencefalograma com mapeamento cerebral, eletroneuromiografia. 
Oftalmologia: consulta oftalmológica completa com refração, fundoscopia e tonometria, além de exames complementares 
como campo visual, retinografia colorida, paquimetria, tomografia de coerência óptica (OCT), mapeamento de retina, 
capsulatomia e iridotomia à laser, gonoscopia, teste de sobrecarga hídrica, teste de cores. 
Otorrinolaringologia: Vídeolaringoscopia, vídeonasofibrolaringoscopia, vídeoendoscopia nasosinusal, remoção de cerume, 
audiometria tonal, audiometria vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões otoacústicas. 
- Requisitos necessários para solicitar o serviço 
 Ser Policial Militar do DF, pensionista ou dependente legal. 
- Informações sobre o serviço 
O Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, disponibiliza no Sistema de Marcação Web cerca de 780 vagas por 
semana para atender a demanda dos beneficiários. Contudo, a concorrência é considerável, pois temos um público que gira 
em torno de 72 mil vidas. Essa grande demanda gera uma abundante procura pelo serviço de atendimento médico e 
consequentemente, ocasiona um número muito alto de acessos simultâneos ao sítio no horário que corresponde a liberação 
das novas vagas, que é o suficiente para preencher todas as agendas para o período em questão de minutos. 
Para melhor o atendimento aos beneficiários do sistema de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, o CMED, autorizado 
pelo DSAP e também no mesmo sistema de marcação de consultas via web, está disponibilizando vagas de consultas 
complementares na rede credenciada. Assim, no dia da marcação das especialidades para atendimento no CMED, que 
ocorre liberação às 7h da manhã, terão vagas para a rede credenciada às 08h, no mesmo sistema, clicando-se em "gerar 
nova pré-autorização". No mesmo sítio há um vídeo (https://youtu.be/93kVXsmgVtg) de tutorial ao usuário. Essa pré 
autorização consta de um código a ser informado no momento do agendamento junto à clínica credenciada (lista de clínicas 



credenciadas por especialidade está na página da saúde da PMDF em http://www.pm.df.gov.br/saude/index.php/marcacao-
consultas.html ) 
Marcação de consultas no sistema para atendimento no CMED - Liberação das vagas às 7h da manhã: 
 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

CLÍNICA MÉDICA* ORTOPEDIA* DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA* NEUROPEDIATRIA 

UROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA* GINECOLOGIA* GASTROENTEROLOGIA* CARDIOLOGIA* 

NEFROLOGIA MASTOLOGIA* PROCTOLOGIA ENDOCRINOLOGIA* PEDIATRIA 

NEUROLOGIA   PSICOLOGIA CIRURGIA GERAL ONCOLOGIA 

* Especialidades que terão vagas de consultas na REDE CREDENCIADA , a partir da 8h da manhã, no mesmo sistema, 
clicando-se em gerar nova pré-autorização. 
Quanto ao atendimento prestado pelo Serviço de Acolhimento ao Usuário - SAU, para liberação de autorizações para 
procedimentos na rede credenciada, informo que foi adotado o método de solicitação de autorização via e-mail visando 
trazer conforto ao beneficiário que deslocaria apenas para pegar a guia de autorização já impressa. Temos tido problemas 
quanto ao número de solicitações, mas estão sendo remanejados efetivos para responder mais rapidamente as demandas. 
Todas as informações constam no site: http://saude.pm.df.gov.br/marcacaoweb. 
- Formas de prestação do serviço 
Consultar o link http://portal.pm.df.gov.br/saude/. 
- Horário de Atendimento 
De segunda a sexta, das 07h às 19h.  
- Endereço do Local 
Setor de Áreas Isoladas Sudoeste - SAISO, AE nº 03, Brasília - DF 
- Procedimento para receber e responder manifestação do usuário 
 Através da Ouvidoria da PMDF.  
- Mecanismo de consulta para verificar o andamento do serviço solicitado 
 Através do Sistema PMDF e empresa auditora Benner. 
 

Guias de Encaminhamento  
 

São as guias de encaminhamento necessárias para todos os pedidos de exames e consultas para policiais militares do 
Distrito Federal e seus dependentes. Link: http://portal.pm.df.gov.br/saude/index.php/autorizacao-guia-de-
encaminhamento.html 
- Quem pode solicitar? 
Policiais militares e seus dependentes. 
- Onde solicitar? 
Por meio do endereço eletrônico: 
http://portal.pm.df.gov.br/saude/index.php/exames-radiologicos-e-diagnostico-por-imagem.html 
 - Funcionamento: 
 http://portal.pm.df.gov.br/saude/index.php/component/content/article/2-uncategorised/335-funcionamento-do-sau-a-
partir-de-16-01.html 
 

Hospitais Credenciados  
 

- Hospital Maria Auxiliadora (Urgência/Emergência) 
Senhores beneficiários do sistema de saúde da PMDF, o Departamento de Saúde informa que o hospital atualmente 
credenciado para o atendimento de urgência e emergência é o Hospital Maria Auxiliadora, localizado na Q 16, Área Especial 
16, Lado Oeste, Setor Central, Gama-DF. Telefone: 3203-9400. 
- Hospital São Francisco - UTI Neonatal/UTI Pediátrica/Obstetrícia (Parto) 
Para atendimento nas especialidades de UTI Neonatal/UTI Pediátrica/Obstetrícia (Parto) contamos também com o Hospital 
São Francisco, localizado na QNM 28, módulo C Área Especial - Ceilândia - DF. Telefone: 3378-9000. 
- Hospital Santa Lúcia Norte - PRONTONORTE (Urgência/Emergência em Cardiologia, Oncologia e Ortopedia) 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Santa Lúcia Norte (Prontonorte) para os casos de urgência e emergência 
nas especialidades de ortopedia, oncologia e cardiologia. Localizado no SHLN 516 Conj G Lote 7 - Asa Norte - Brasília, 
Telefone: (61) 3448-9100. 
- Hospital Santa Lúcia - Caráter eletivo nas especialidades abaixo e Urgência /Emergência, na especialidade 
pediátrica, especificamente em UTI Neonatal, UTI Pediátrica e Cirurgia Pediátrica 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Hospital Santa Lúcia para as especialidades de Radioterapia/oncologia, 



Quimioterapia, alergia e Imunologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Cancerologia, Cardiologia, Cardiologia Intervencionista, 
Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Mão, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia e Traumatologia Buci-
Maxilo-Faciais, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica (Reparadora), Cirurgia Torácica, Clínica Médica, Coloproctologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia e Obstétrica, Hemoterapia, Hematologia, Mastologia, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, 
Nefrologia, Oncologia, Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, Nutrição, Nutrologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Radiodiagnóstico, Ressonância Magnética Nuclear, Urologia, Pediatria, Transplante de 
Tecido Musculoesquelético, Transplante Renal e Urgência/Emergência, na especialidade pediátrica, especificamente em UTI 
neonatal, UTI pediátrica e cirurgia pediátrica. Localizado Setor Hospitalar Sul, Brasília - DF, Telefone: (61) 3445-0000. 
- Hospital HOME - em caráter eletivo e exames em imagem. 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Hospital Home para as especialidades de angiologia e Cirurgia vascular, 
cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, cirurgia plástica (reparadora), clínica médica, cirurgia buco-maxilo-facial, 
gastroenterologia, medicina intensiva, medicina nuclear, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, 
proctologia, urologia e cirurgia bariátrica. Localizado Setor Hospitalar Sul, Brasília - DF, Telefone: (61) 3878-2878. 
  

Hospitais para Oftalmologia  
  
- Hospital  Pacini (Consultas eletivas, emergência e exames). 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Hospital Pacini para Emergência, Consultas (encaminhados pelos 
médicos Oftalmologistas da PMDF) e exames. Localizado na SEP Sul - EQ 715/915 - Asa Sul, Brasília - DF, Telefone: (61) 
3214-4777/ 3214-4705.  
- Oftalmed - (Consultas eletivas e exames) 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Hospital Oftalmed para Consultas (encaminhados pelos médicos 
Oftalmologistas da PMDF) e exames. Localizado no SHIGS 714/914 CENTRO EXECUTIVO SABIN SALA 101- Brasília, DF, 
Telefone: (61) 2191-9191. 
- HOB - Taguatinga (Consulta eletiva, emergência e exames). 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Hospital Oftalmológico de Brasília - HOB para Emergência, Consultas 
(encaminhados pelos médicos Oftalmologistas da PMDF) e exames. Localizado na QSD 11 Lote 19 Loja 01, Taguatinga Sul - 
DF, Telefone: (61) 3442-4102. 
- HOB - Brasília (Consulta eletiva, emergência e exames). 
O Departamento de Saúde e de Assistência ao Pessoal da PMDF comunica a todos os beneficiários do sistema de saúde que 
foi formalizado aditivo no credenciamento junto ao Hospital Oftalmológico de Brasília - HOB para Emergência, Consultas 
(encaminhados pelos médicos Oftalmologistas da PMDF) e exames. Localizado na SGAS 607 CJ G AV L2 SUL, Brasília - DF, 
Telefone: (61) 3442-4000/ 3771-4100/ 3442-4102.  
Obs.: Para acesso a nossas redes credenciadas basta clicar na aba credenciados na página da saúde da PMDF 
(http://portal.pm.df.gov.br/saude/), onde estarão listadas por ordem alfabética todas as clínicas credenciadas contendo as especialidades 
para o atendimento à família policial militar. 
 

Odontologia  
- Quem pode solicitar? 
Policiais militares e seus dependentes. 
- Onde solicitar? 
Por meio do endereço eletrônico: http://dao.pm.df.gov.br/atendimento/ 
- Quais informações/documentos são necessários? 
Conforme endereço eletrônico eletrônico. 
- Prazo de atendimento? 
Conforme endereço eletrônico eletrônico. 
- Como solicitar? 
Por meio das informações disponibilizadas a partir do endereço eletrônico fornecido acima e da tabela abaixo: 



 

Formas de ingresso na PMDF 
Concursos 

 
- O que é? 
Os cursos para o ingresso na PMDF são basicamente: 

 CFO - Curso de Formação de Oficiais (http://www.pmdf.df.gov.br/index.php/curso-de-formacao-de-oficiais-cfo) 
          Edital nº 35 de 17 de novembro de 2016 
          BANCA ORGANIZADORA: IADES 
          218 cadetes em situação regular, os quais ingressaram nos anos de 2018 e 2019 (1º e 2º ano) 
          3ª Turma - Previsão para ingresso em 2020 - 82 cadetes 

 Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde  
O certame encontra-se homologado. As informações sobre o último concurso podem ser obtidas através do site do 
Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES): 
http://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=3b2917 

 CFP - Curso de Formação de Praças  
           COMBATENTES 
          Edital nº 21 de 24 de janeiro de 2018 
          BANCA ORGANIZADORA: IADES 
          Inclusão 
          Masculino: 1745 
          Feminino: 304 

CFP VI - ingresso em 03JUN2019 - 730 candidatos regulares 
Previsão para ingresso dos candidatos restantes classificados em cadastro reserva em 2020: 1319 vagas a serem divididos 
em duas turmas, para convocação no 1º e 2º semestre de 2020. 
                     MÚSICOS E CORNETEIROS 
           Edital nº 22 de 24 de janeiro de 2018 
           BANCA ORGANIZADORA: IADES 
           Certame Homologado 
           Inclusão prevista para janeiro de 2020 
           Vagas - 6 músicos e 18 corneteiros 



- Quem pode ingressar? 
Os cidadãos que cumpram os requisitos do edital do respectivo concurso. 
 - Como concorrer? 
Para informações sobre concursos, além dos links acima citados:  
- Pessoalmente: na sede da DRS que fica no Setor Policial - SPO, Área Especial nº 4, ao lado da CABE.  
- Por telefone: (61) 3190-6252. 
- Por e-mail: drs.dgp.pmdf@gmail.com. 
- Quais documentos são necessários? 
Para o ingresso os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos em edital. 
 

Colégio Militar Tiradentes 
 

- O que é? 
O Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o 
ensino de nível fundamental II (6° ao 9° ano) e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais 
Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as 
diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação, conforme preconiza o Decreto Distrital 
37.786/2016. 
- Quem pode ingressar? 
As vagas do Colégio Militar Tiradentes são destinadas aos dependentes legais de policiais militares do Distrito Federal e à 
comunidade em geral. 
- Onde fica o CMT? 
No Setor de Áreas Isoladas Sudeste - SAISO - Área Especial 04, Asa Sul – Brasília/DF. 
- Como obter informações sobre os concursos? 
Pessoalmente no Colégio Militar Tiradentes. 
Por telefone: 99956-0588 
Por e-mail: comunicacao@colegiomilitartiradentes.com.br 
Pelo site: http://www.colegiomilitartiradentes.com.br. 
 

Instituto Superior de Ciências Policiais 
 

O Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP) é uma instituição pública de ensino superior credenciada pelo Ministério 
da Educação, mantida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que oferece cursos de graduação, de pós-graduação e 
de extensão. Em âmbito interno, na PMDF, o ISCP é denominado Departamento de Educação e Cultura.  
- Quem pode ter acesso aos cursos? 
Os cursos podem ser ofertados a todos os policiais militares do DF, sendo que determinados cursos são ofertados somente a 
servidores da área de Segurança Pública e, eventualmente, aberto à comunidade em geral, conforme o que estabelecer 
edital normativo. Dentre os cursos já ofertados ou em funcionamento no ISCP, citam-se: 

 Curso de Graduação em Ciências Policiais; 
 Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública; 
 Curso de Pós Graduação lato sensu em Polícia Ambiental; 
 Curso de Pós Graduação lato sensu em Docência do Ensino Superior; e 
 Curso de Pós Graduação lato sensu em Inteligência de Segurança Pública. 

- Onde solicitar? 
O acesso a qualquer dos cursos do ISCP ocorre em conformidade com o que estabelecer o respectivo edital de seleção, o 
qual é amplamente divulgado através de comunicação oficial ou pelo site do ISCP. Em linhas gerais, o acesso ao Curso de 
Ciências Policiais (também denominado Curso de Formação de Oficiais) decorre de aprovação em concurso público, a cargo 
do Departamento de Gestão de Pessoas da PMDF. As matrículas, no entanto, são feitas diretamente na secretaria acadêmica 
de graduação do ISCP, localizada na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB). Já para os demais cursos de graduação, 
as matrículas dos candidatos, aprovados em processo seletivo (vestibular), ocorrem diretamente na secretaria acadêmica de 
graduação do ISCP, assim como para os cursos de extensão. Para os cursos de pós-graduação, as inscrições e matrículas dos 
candidatos aprovados em seleção são realizadas diretamente na secretaria acadêmica de pós-graduação, localizada no 
Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento (CAEAp). 
- Como solicitar? 
Por informações: 
• Por telefone: para Graduação e extensão (61) 3190-6471; para pós-graduação (61) 3190-6670 / 3190-6671. 
• Pessoalmente nas secretarias acadêmicas do ISCP: 
• Graduação e extensão: Setor de Áreas Isoladas Sudeste - SAISO, AE 04, Asa Sul, Brasília-DF (CEP: 70.610-200), nas 
instalações da APMB. 
• Pós-Graduação: QNG AE 01, lote 22, Complexo de Ensino da Polícia Militar, Taguatinga Norte-DF (CEP: 72.130-030), nas 



instalações do CAEAp. 
• Pelo site do ISCP: http://www.iscp.edu.br. 
• Por email do ISCP: pga@iscp.edu.br. 
- Quais documentos são necessários? 
Os documentos necessários para a inscrição nas respectivas seleções e para matrícula nos cursos são definidos nos próprios 
editais, os quais são publicados nos meios de comunicação oficial e no site do ISCP. 
- Prazos? 
Os prazos para a prestação de informações não passam de cinco dias úteis. Já os prazos relativos às inscrições e matrículas 
seguirão o que for estabelecido nos editais normativos das respectivas seleções. 
 
Ouvidoria 
A Ouvidoria do GDF é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode registrar suas demandas 
sobre os serviços públicos. 

 

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito Federal: 
Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados, crimes e irregularidades ocorridas entre particulares.  
Canais de atendimento: 

 Telefone: 162 
Horário: comercial. 

 Site do Ouv-DF 
Link: https://www.ouv.df.gov.br/#/ 
 Presencial 
Para atendimento presencial, solicita-se que seja feito agendamento prévio através dos telefones 3190-7709 ou 3190-

7710, tendo em vista o emprego dos policiais militares lotados na Ouvidoria em serviços externos. 
Ouvidoria da Polícia Militar do Distrito Federal 
Endereço: SPO AE Conjunto 04 - QCG - Palácio Tiradentes - Brasília- DF . CEP: 70.610-212 
Telefones: (61) 3190-7709 e (61) 3190-7710. 
E-mail: ouvidoria@pm.df.gov.br 
Prazos da Ouvidoria do GDF:  

 
 

Informações ao Cidadão - SIC 



 
- Requisitos 
O pedido de acesso deverá conter: 
• Nome do requerente. 
• Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, CPF, CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, 
Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação). 
• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida. 
• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida. 
Importante 
Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que exija trabalho adicional de análise, 
interpretação, consolidação de dados e informações, serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de 
competência do órgão ou entidade. 

 

Garantias 
• Segurança. 
• Atendimento por equipe especializada. 
• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 
• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 
• Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação conforme prazos legais. 
• Possibilidade de recurso. 
• Possibilidade de reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. A 
resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias. 

 

- Acesso ao SIC: 
http://www.e-sic.df.gov.br 
 

 

 


