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BLUEAD X UNINORTE

A BluEad é uma empresa voltada ao desenvolvimento de cursos à distância (EAD) e 
formou parceria com o Centro Universitário Uninorte, Instituição de Ensino 

Superior com tradição na oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação, possui 
milhares de alunos formados e está devidamente credenciada pelo MEC para 

atuar no ramo do ensino à distância.
O Certificado será emitido pelo Centro Universitário Uninorte (Portaria MEC Nº 

246/2018) - Cursos Reconhecidos. 



DIFERENCIAIS DA BLUEAD

100 % EaD (online);
Sem exigência de TCC;
1 disciplina por mês;
Conteúdos em Português;
Aprenda elaborar laudos, pareceres e relatórios técnicos;
Processamento de locais de crime;
Estude com coordenadores e professores peritos da PF (Operações Lava Jato, Carne 

Fraca, ... - Acidentes da Gol e Tam, Museu do RJ, etc.)
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CONHEÇA NOSSOS
CURSOS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO
www.bluead.com.br



CYBER FORENSICS

COORDENAÇÃO: Andreia Stanger (Perita Criminal de Informática da 

Polícia Federal - Doutora)

NECESSÁRIO: ser formado em TI ou ter sólidos conhecimentos

CORPO DOCENTE: peritos da PF, autores de livros, profissionais da área de 
segurança - 95% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar peritos cibernéticos com conhecimento técnico e científico para 
elaborar laudos e pareceres técnicos

DURAÇÃO: 360 horas - 15 meses



GRADE CURRICULAR

Research Methodology in Criminal Forensics
Information Society
Introduction to Computer Forensics
Cybercrime Laws
Security Management
Fundamentals of Criminal Investigation
Cyber Security
Cybercrimes Investigation
Computer Forensics I
Computer Forensics II
Rvasion Technics and countermeasures
Introduction to Audiovisual Forensics
Mobile Forensics
Casa Studies
Advanced Studies in Computer Forensics



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Fazer perÍcias em computadores, dispositivos móveis (celulares, tablets, smartphones, etc.), redes de computadores, sistemas 
e demais dispositivos eletrônicos.

Usar ferramentas forenses para os exames periciais e sua aplicação nos diferentes tipos de dispositivos bem como irá 
aprender métodos, técnicas e procedimentos forenses consagrados e utilizados por perÍcias oficiais brasileiras e também 
por experts em forense como CIA, FBI e Interpol na resolução de crimes cibernéticos.

Compreender as principais legislações aplicadas aos crimes de informática, realizar investigações, conhecer mecanismos de 
segurança, técnicas de evasão e contramedidas, identificar ataques a sistemas e demais temas relacionados a malwares, 
criptografia, esteganografia e análise de logs e de evidencias em sistemas comprometidos. 

Será capaz de fazer a gestão de setores/departamentos/empresas quanto à segurança visando evitar/minimizar o impacto e 
ocorrência de crimes cibernéticos.

... E MUITO MAIS



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

Você pode se tornar um perito judicial, assistente técnico, perito particular ou mesmo fazer concurso público para perito de 
informática. Também pode trabalhar como consultor/especialista na área de segurança da informação e/ou segurança 
cibernética. 

Um perito judicial é um perito nomeado pelo Juiz e você pode ter a sua profissão e ainda atuar como perito judicial. Atua em 
casos da esfera cível..

O assistente técnico é um “perito” das partes e recebe para fazer o trabalho de analisar um laudo, contestar ou mesmo 
concordar com o que foi feito pelo perito judicial.

O perito particular tem um leque de trabalho muito grande e pode oferecer seus serviços para pessoas, empresas ou mesmo 
abrir empresa de consultoria na área de segurança.

O perito oficial (da Polícia Federal ou perícias estaduais) é aquele que é admitido mediante concurso público. 



A pós vai lhe ajudar a se preparar para concurso público com conteúdos avançados 
da área de TI e que, com certeza, serão um diferencial na hora de fazer a prova. 
Além de você ter contato com professores que são peritos cibernéticos e que 

atuam na prática. Há muitos professores que são autores de livros e geralmente 
as bancas de concurso utilizam esse material para preparar as questões, o que 
será um diferencial já que você terá aulas com os próprios autores dos livros.

Ter um título de pós-graduação na área de computação forense é um diferencial 
porque a maioria dos concursos tem prova de titulação como etapa do concurso 

e pode ser um fator decisivo para sua aprovação. 



FORENSIC SCIENCE

COORDENAÇÃO: Andreia Stanger (Perita Criminal de Informática da 

Polícia Federal - Doutora)

NECESSÁRIO: formação em qualquer área (profissionais do direito
também podem se interessar para saber quesitar e analisar laudos)

DURAÇÃO: 360 horas - 15 meses

CORPO DOCENTE: peritos da PF, autores de livros, profissionais da área de 
segurança - 95% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar especialistas para atuar nos mais diversos ramos forenses



GRADE CURRICULAR

Metodologia Científica em Perícia Criminal 
Fundamentos Básicos da Criminalística
Análise de Locais de Crime
A perícia no Contexto Jurídico
Perícias de Laboratório Forense
Medicina Legal
Perícias documentoscópicas e documentos de segurança
Perícias grafoscópicas
Balística Forense
Psicologia Forense
Perícias de Meio Ambiente
Perícias em Veículos e Acidentes de Trânsito
Exames de DNA e Papiloscopia Forense
Perícias em Informática
Perícias em Registros Audiovisuais



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Saber como são realizados exames de locais de crime, de drogas, remédios, alimentos, bebidas, balísticos, meio ambiente, 
acidentes e perícias em veículos, DNA, papiloscopia, informática, celulares, dispositivos eletrônicos, audiovisuais, 
documentos, cédulas, moedas, assinaturas, e muito mais!

Conhecer as principais áreas da perícia, os métodos e técnicas utilizadas em cada uma delas.

Elaborar laudos e pareceres, responder quesitos.

Ter um certificado que lhe permita atuar como perito judicial ou mesmo ser o ponto que falta para você passar num 
concurso público de perito oficial.



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

Você pode se tornar um perito judicial, assistente técnico, perito particular ou mesmo fazer concurso público para perito de 
informática. Também pode trabalhar como consultor/especialista na área de segurança da informação e/ou segurança 
cibernética. 

Um perito judicial é um perito nomeado pelo Juiz e você pode ter a sua profissão e ainda atuar como perito judicial. Atua em 
casos da esfera cível..

O assistente técnico é um “perito” das partes e recebe para fazer o trabalho de analisar um laudo, contestar ou mesmo 
concordar com o que foi feito pelo perito judicial.

O perito particular tem um leque de trabalho muito grande e pode oferecer seus serviços para pessoas, empresas ou mesmo 
abrir empresa de consultoria na área de segurança.

O perito oficial (da Polícia Federal ou perícias estaduais) é aquele que é admitido mediante concurso público. 



A pós vai te ajudar a se preparar para o concurso com conteúdo que não são vistos 
em faculdades e que, com certeza, serão um diferencial na hora de fazer a prova. 

Além de você ter contato com professores que são peritos e sabem na prática 
como fazer as perícias. 

Ter um título de pós-graduação na área forense é um diferencial porque a maioria 
dos concursos tem prova de titulação como etapa do concurso e pode ser o 

ponto que falta para sua aprovação. 



CYBER SECURITY

COORDENAÇÃO: Andreia Stanger (Perita Criminal de Informática da 

Polícia Federal - Doutora)

NECESSÁRIO: formação em TI ou ter sólidos conhecimentos

DURAÇÃO: 360 horas - 12 meses

CORPO DOCENTE: peritos da PF, autores de livros, profissionais da área de 
segurança - 95% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar especialistas em segurança em ambiente Linux e Windows



GRADE CURRICULAR

Metodologia da Pesquisa em Segurança da Informação
Fundamentos da Segurança da Informação
Criptografia e Esteganografia Aplicada
Segurança de redes TCP/IP
Análise de Vulnerabilidades e Testes de Intrusão
Metodologias Inovadoras de Ensino Aprendizagem
Análises de Malwares e Engenharia Reversa
Hardening em Sistemas Unix./Linux
Hardening em Sistemas Windows
Fundamentos de Computação Forense
Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança
Direito Digital: Legislação Brasileira Aplicada



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Atuar como Security O�cer ou Analista de Segurança, função primordial cada vez mais comum em instituições públicas e 
privadas, que exige conhecimento amplo e especializado em Cyber Security, além de diversas outras áreas relacionadas 
que necessitem de conhecimento sobre planejamento e execução de processos voltados a proteção de sistemas e dados 
institucionais e atuação proativa de forma transversal em toda a estrutura física, lógica e comportamental dessas 
organizações.

Conhecer as principais áreas relacionadas a segurança da informação, os métodos, técnicas e ferramentas utilizadas em cada 
uma delas.

Ter um certificado que lhe permita atuar como perito judicial ou mesmo ser o ponto que falta para você passar num 
concurso público de perito oficial



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

O Especialista em Cyber Security é um profissional preparado para atuar nas mais diversas áreas do mercado de segurança 
da informação, desenvolvendo metodologias para proteger e identificar falhas de segurança em redes de computadores, 
ativos computacionais e na mais variada gama de aplicativos e sistemas operacionais, além de responder a incidentes de 
segurança a atuar proativamente no monitoramento e implementação de soluções de segurança.

Com o conhecimento aprofundado em segurança da informação, você pode se tornar, ainda, um perito judicial, assistente 
técnico, perito particular ou mesmo fazer concurso público para perito.

Você também pode melhorar sua atuação na área do Direito, pois o curso contempla disciplinas da área de computação 
forense com foco em exames periciais, elaboração e resposta a quesitos e interpretação de laudos periciais.

Um perito judicial é um perito nomeado pelo Juiz e você pode ter a sua profissão e ainda atuar como perito judicial. Atua em 
casos da esfera cível. 



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

O assistente técnico é um “perito” das partes e recebe para fazer o trabalho de analisar um laudo, contestar ou mesmo 
concordar com o que foi feito pelo perito judicial.

O perito particular tem um leque de trabalho muito grande e pode oferecer seus serviços para pessoas, empresas ou mesmo 
abrir empresa de consultoria

O perito oficial (da Polícia Federal ou perícias estaduais) é aquele que é admitido mediante concurso público. 



A pós vai te ajudar a se preparar para o concurso com conteúdo que não são vistos 
em faculdades e que, com certeza, serão um diferencial na hora de fazer a prova. 

Além de você ter contato com professores que são peritos e sabem na prática 
como fazer as perícias. 

Ter um título de pós-graduação na área de segurança da informação é um 
diferencial porque a maioria dos concursos tem prova de titulação como etapa 

do concurso e pode ser o ponto que falta para sua aprovação. 



AUDIO AND IMAGE FORENSICS

COORDENAÇÃO: Paulo Max Gil Innocencio (Perito Criminal na

Polícia Federal)

NECESSÁRIO: formação desejável em engenharias, informática,
fonoaudiologia, telecomunicações, redes de computadores, odontologia,
linguística, etc.

DURAÇÃO: 360 horas - 12 meses

CORPO DOCENTE: peritos da PF, autores de livros, profissionais da área de 
segurança - 80% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar peritos em análise de registros de áudio, imagens, vídeos e
documentos digitais



GRADE CURRICULAR

Metodologia da Pesquisa em Perícia Criminal
Introdução à Perícia em Registo de Áudio e Imagens
Fundamentos para Perícias em Registros de Áudio e Imagens
Exames de Caracterização e tratamento de registros audiovisuais
Exame por Biometria Facial
Análise Fotogramétrica
Exame por Biometria da Voz I
Exame por Biometria da Voz II
Perícia de atribuição de equipamento gravador
Identificação de manipulações em registros de áudio
Identificação de manipulações em imagens
Tópicos avançados em Perícias Audiovisuais



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Conhecer a doutrina pericial na análise forense de sinais de áudio e imagens.

Relacionar os principais exames relacionados a área de perícias em registros audiovisuais.

Compreender a doutrina e conheceras as principais técnicas relacionadas aos seguintes exames :
 a) Análise de conteúdo de áudio e de imagens: objetivo de extrair informação de forma organizada e estruturada do 

áudio ou da imagem, com eventual melhoria de qualidade ou restauração da informação.
 b) Comparação Facial: realizar por meio de biometria facial a identificação de um suspeito em uma imagem ou vídeo 

por meio de sua face.
 c) Comparação de locutor : realizar por meio de biometria da voz a identificação de um suspeito em um áudio por meio 

de sua voz/fala.
 d) Fotogrametria: medir alturas, distâncias e velocidades de objetos a partir de um vídeo ou imagem
 e) Atribuição de gravadores: saber se um áudio ou imagem veio de um determinado tipo gravador, e de um gravador em 

específico.
 f) Identificação de manipulações em áudios e imagens: saber se um áudio, vídeo ou imagem estática foi manipulado.



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Elaborar laudos e pareceres, responder quesitos.

Ter um certificado que será o ponto de partida para que você atuar como perito judicial, assistente técnico, perito particular, 
ou lhe auxiliar na aprovação para um concurso público de perito oficial.



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

Você pode atuar como perito judicial, nomeado pelo juiz em causas cíveis/trabalhistas. para esclarecer por meio da prova 
material um litígio. 

Você pode atuar como assistente técnico, que nada mais é que um especialista contratado por uma das partes interessadas 
para propor quesitos, analisar laudos periciais questionando-os ou concordando com estes, e produzir pareceres periciais. 
O assistente técnico atua tanto em causas cíveis quanto penais.

Você pode como um perito particular, fazendo trabalhos forense e de análise técnica para empresas e organizações 
particulares em circunstâncias, processos e litígios extrajudiciais.

Você pode se preparar adquirindo conhecimento que pode, a depender do concurso e de sua área de formação, ser útil para 
aprovação em concursos destinado a admissão e nomeação de peritos oficiais (como os peritos criminais da Policia 
Federal ou e também de outros órgão oficiais de perícia nos estados da federação). O conteúdo da pós irá ajudar o aluno 
a conhecer melhor o trabalho pericial, bem como fornecer conteúdo técnico de qualidade. Um título de pós-graduação, 
especificamente na área forense, pode figurar como um diferencial em alguns concursos em que a titulação é avaliada 
em etapa classificatória.



DOCUMENTOSCOPIA FORENSE

COORDENAÇÃO: Fábio Braga (Perito Criminal)

NECESSÁRIO: formação em qualquer área (profissionais do direito
também podem se interessar para saber quesitar e analisar laudos)

DURAÇÃO: 360 horas - 15 meses

CORPO DOCENTE: peritos da PF, autores de livros, pesquisadores
- 70% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar profissionais especialistas em análise forense de documentos
e escritos manuais, agregando, ainda,  conhecimento técnico e 
científico para elaborar laudos e pareceres técnicos



GRADE CURRICULAR

Metodologia da Pesquisa em Perícia Criminal
Fundamentos Básicos da Criminalística
As bases da Perícia Documental
Direito e Perícia 
Documentoscopia Instrumental
Documentoscopia Material
Processos de Impressão I
Processos de Impressão II
Documentos de Segurança e Documentos Eletrônicos
Principais Documentos Brasileiros e suas Falsificações 
Neurociência Aplicada à Grafoscopia
Fundamentos da Grafoscopia I
Fundamentos da Grafoscopia II
Prática Grafoscópica
Laudo Pericial, Resposta a Quesitos e Assistência Técnica no Exame Documentoscópico



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Ao final do curso, o aluno terá todo o cabedal teórico-prático para analisar materialmente documentos de 
segurança, bem como analisar escritas/assinaturas em busca de uma autoria.



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

Você pode se tornar um perito judicial, assistente técnico, perito particular ou mesmo fazer concurso público para perito de 
informática. Também pode trabalhar como consultor/especialista na área de segurança da informação e/ou segurança 
cibernética. 

Um perito judicial é um perito nomeado pelo Juiz e você pode ter a sua profissão e ainda atuar como perito judicial. Atua em 
casos da esfera cível..

O assistente técnico é um “perito” das partes e recebe para fazer o trabalho de analisar um laudo, contestar ou mesmo 
concordar com o que foi feito pelo perito judicial.

O perito particular tem um leque de trabalho muito grande e pode oferecer seus serviços para pessoas, empresas ou mesmo 
abrir empresa de consultoria na área de segurança.

O perito oficial (da Polícia Federal ou perícias estaduais) é aquele que é admitido mediante concurso público. 



PERÍCIA AMBIENTAL

COORDENAÇÃO: José Edmilson Lobato Jr. (Perito Criminal)

NECESSÁRIO: formação em qualquer área 

DURAÇÃO: 360 horas - 12 meses

CORPO DOCENTE: peritos da PF, autores de livros, pesquisadores
- 70% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar profissionais especialistas em análise forense de crimes e danos
ambientais, agregando, ainda, conhecimento técnico e científico para
elaborar laudos e pareceres técnicos



GRADE CURRICULAR

Metodologia da Pesquisa em Perícia Criminal
Fundamentos Básicos da Criminalística
Legislação Ambiental
Uso de Tecnologia Geoespecial no Combate aos Crimes Ambientais
Crimes contra a Fauna
Noções de Dendrologia e Dentrometria Aplicadas as Ciências Forenses
Crimes Ambientais no Contexto das Unidades de Conservação
Gestão de Florestas Públicas e a Exploração Ilegal de Madeira
Estudo de Impactos e Licenciamento Ambiental
Desastres Ambientais em massa decorrentes de Exploração Mineral 
Valoração de Danos em Crimes Ambientais
Tópicos Avançados em Perícias Ambientais



AO FINAL DO CURSO, 
ESPERA-SE QUE VOCÊ SEJA CAPAZ DE... 

Ao final do curso, o aluno será capaz de entender os princípios, métodos e técnicas que norteiam a perícia 
ambiental como um todo.



E VOCÊ PODERÁ ATUAR NAS 
SEGUINTES ÁREAS

Poderá atuar na esfera judicial como perito ad hoc ou assistente, bem como atuar como perito particular ou 
em organizações públicas e/ou privadas. 

Também tem o condão de capacitar os profissionais que já atuam na área, uma vez que serão apresentados 
os mais modernos conceitos e instrumentos sobre o tema.



PSICOLOGIA FORENSE E JURÍDICA

COORDENAÇÃO: Mariana Reis (Psicóloga)

NECESSÁRIO: Psicólogos e demais profissionais (que terão a 
oportunidade de aumentar os conhecimentos na área, tendo capacidade
para auxiliar em todo o processo.

DURAÇÃO: 360 horas - 12 meses

CORPO DOCENTE: psicólogos, autores de livros, pesquisadores
- 95% dos professores com mestrado e/ou doutorado

Formar profissionais especialistas em Psicologia Forense e Jurídica
com conhecimento técnico e científico para, enquanto psicólogos
de formação, possam elaborar e avaliar perfis criminológicos em perícias
e como consultor das partes envolvidas em processos criminais.



GRADE CURRICULAR

Metodologia da Pesquisa em Perícia Criminal
Fundamentos Básicos da Criminalística
Ética e Responsabilidade Social e Profissional 
Neuropsicologia
Psicologia Jurídica
Sociedade, Cidadania e Violência na Contemporaneidade
Psicologia Forense
Vitimologia, Criminologia e Violência Familiar
Psicopatologia e Psicopatologia Forense
Psicologia Investigativa e Perfil Criminal 
Perícia e Avaliação na Psicologia Forense
Psicologia Jurídica e o Sistema Penal
Psicologia Jurídica nas Varas de Família e Cível
Inteligência Forense (Técnicas de Entrevista, Psicologia da Mentira e Análise de Gestão de Provas e Perícias)
Estudos de Caso em Psicologia Forense



CYBER FORENSICS X CYBER SECURITY
VOCÊ SABE A DIFERENÇA?

CYBER SECURITY

CYBER FORENSICS

Foco na prevenção 
Atua no ‘antes’
Empresas tem interesses nestes profissionais

Foco no crime
Atua no ‘depois’, no pós-incidente
Atuação como peritos judiciais, peritos particulares, especialistas, etc.



METODOLOGIA
COMO É? COMO SÃO AS AULAS?  

• Não é síncrono, ou seja, não é obrigatório estar presente determinado dia ou horário

• Uma disciplina por mês – todas as atividades online

• Não tem TCC, porém estimulamos a produção científica

• Aumento do network (rede de relacionamento) com outros profissionais e com professores renomados
• Os professores realmente atuam na área de perícia

• MEC exige 30% de mestres e doutores – Nossos cursos tem entre 60 a 100% de mestres e doutores



EAD
VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

• Curso 100% EAD – sem custos de deslocamento, passagens, hospedagem, alimentação, 
estacionamento, xerox, impressões, documentação

• Flexibilidade para estudar em qualquer local e/ou horário

• A plataforma EAD funciona em computadores, tablets e smartphones

• Permite conciliar com trabalho e outros compromissos

• Atendimento personalizado e individual

• Suporte técnico 24 horas



MEC
OS CURSOS DE PÓS SÃO RECONHECIDOS?

• Diploma EAD não tem diferença de diploma presencial (essa informação não consta no diploma)

• Os cursos são automaticamente reconhecidos pelo MEC porque a Uninorte é Centro Universitário, 
dispensando autorização/reconhecimento do MEC



CONCURSOS
A PÓS ME PERMITE PRESTAR CONCURSO PÚBLICO?

• Pode ser um diferencial para concursos públicos haja vista que boa parte dos professores são autores 
de livros que podem ser utilizados para elaboração de questões 

• Não é preparatório para concurso de perito, mas permite aquisição de conhecimentos específicos e 
aprofundados na área

• A pós, no caso de concursos que tenha prova de títulos, pode ser um diferencial



GOSTOU DAS DICAS?
ACESSE NOSSO SITE

E SAIBA MAIS SOBRE NOSSA INSTITUIÇÃO
www.bluead.com.br
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