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INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ - IESP 

CONSELHO SUPERIOR DO IESP- CONSUP 
 

RESOLUÇÃO Nº 195/2016-CONSUP                                    
JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO, Secretário de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social e 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 6.257, 
de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com 
o art. 17, do Estatuto do IESP, aprovado pela resolução 
nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança 
Pública (CONSEP).  

 
 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 93/2013-CONSUP que aprovou o Projeto Pedagógico do 
Curso de Formação de Oficiais da PMPA publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.601 em 14/03/2014; 
 
CONSIDERANDO a deliberação e aprovação do egrégio Conselho Superior do IESP, em sessão realizada 
no dia 18 de outubro de 2016 referente à apresentação da situação dos Alunos Oficiais que não 
obtiveram média para aprovação no Curso de Formação de Oficiais da PMPA do 3º ano, turma 
2014/2016, em andamento na Academia de Polícia Militar “Cel Fontoura” (APM); 

 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º Alterar o projeto pedagógico do Curso de Formação de Oficiais da PMPA, publicado no DOE nº 
32601 de 14/03/2014, determinando que os alunos que não obtiveram aprovação, mesmo em 2ª época, 
deverão realizar somente a disciplina em que não alcançaram média estipulada, a ser realizada no ano 
letivo subsequente, sem a necessidade de repetir o desenho curricular do ano na totalidade;  
 
Art. 2º Cumprida integralmente a carga horária da disciplina em que houve insucesso anterior e 
obtendo a média 7,0 (sete), necessária à aprovação, a APM providenciará ata correspondente, em até 
15 (quinze) dias após o resultado final entregue pelo professor responsável, sendo posteriormente 
encaminhada para publicação, servindo esta de data de conclusão de curso; 
 
Art. 3º Após a publicação da ata, o Exm.º Sr. Comandante Geral da PMPA deliberará quanto a 
declaração à Aspirante a Oficial PM; 
 
Art. 4º Havendo nova reprovação será instaurado o processo administrativo correspondente para o 
desligamento do aluno do curso e posterior licenciamento das fileiras da corporação Policial Militar ou 
retorno, se for o caso, à graduação anterior, se já tratar-se de militar; 
 
Art. 5º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário. 
 

Plenário do CONSUP, 18 de outubro de 2016. 
 
 

JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO  
Presidente do Conselho Superior do IESP 

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
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