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Ministério da Jus�ça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Polí�cas sobre Drogas e Gestão de A�vos
Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas

 

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2022/CdE/SENAD/MJ

 

Brasília, na data da assinatura.

Aos Senhores e às Senhoras
Dirigentes estaduais da área de segurança pública

 

 

Assunto: Curso FRoNt (Fundamentos para Repressão ao Narcotráfico e Crime Organizado). Segunda
turma. Início do período de inscrições.

 

Senhor(a) Dirigente,

 

. De ordem, apraz-me informar-lhe sobre a abertura do período de inscrições para a
segunda turma do Curso FRoNt - Fundamentos para Repressão ao Narcotráfico e Crime
Organizado, promovido por esta Secretaria em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC).

. O curso, na modalidade a distância, será ofertado para 6.000 (seis mil) cursistas, sendo as
vagas priorizadas ao público-alvo formado por profissionais que atuam diretamente nas áreas
relacionadas com repressão ao narcotráfico e crimes conexos, notadamente os operadores do Sistema
Único de Segurança Pública (SUSP), os quadros vinculados ao Ministério da Jus�ça e Segurança Pública,
às polícias brasileiras (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares), ao
sistema penitenciário brasileiro, às Forças Armadas brasileiras, à Receita Federal e aos Correios, dentre
outras categorias.

. As inscrições seguem abertas até 11 de junho próximo e podem ser feitas no seguinte
portal: h�ps://front.senad.ufsc.br/inscricao/. O curso terá duração de três meses e iniciar-se-á no dia 22
de junho de 2022, com uma live de abertura que contará com a par�cipação de autoridades desta
Secretaria Nacional.

. A primeira turma do FRoNt foi ofertada em 2021 e contou com o expressivo quan�ta�vo
aproximado de 8.000 (oito mil) concluintes. 

. Esclareço, por oportuno, que o obje�vo precípuo do Curso FRoNt é fortalecer o Sistema
Nacional de Polí�cas Públicas sobre Drogas (SISNAD) a par�r de um conteúdo que envolve quatro temas
principais: 1. economia das drogas; 2. dinâmica do narcotráfico e crimes conexos; 3. organizações
criminosas no Brasil e no exterior; e 4. tópicos especiais em narcotráfico e crimes conexos. 

https://front.senad.ufsc.br/inscricao/


. Por fim, solicito-lhe gen�lmente o obséquio de levar essa inicia�va ao conhecimento dos
profissionais vinculados a essa douta ins�tuição, de modo a beneficiá-los com conhecimentos de
qualidade e gratuitos, no campo da redução da oferta de drogas.

 

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]

Carlos Eugênio Brito  

Chefe de Serviço 

Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eugênio Timo Brito, Chefe do serviço de
Ar�culação do Centro de Excelência em Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, em 18/04/2022, às
11:13, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 17803425 e o código CRC B6708860 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08129.003226/2022-41 SEI nº 17803425
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