
 
 

 
 

Perfil do aluno Delegado na Academia Nacional de Polícia 

 

 

 

 

 

Com o fim de conhecer o perfil social do aluno matriculado no Curso 

de Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal, em andamento 

neste ano de 2019, algumas informações foram levantadas, tendo como base 

o preenchimento da ficha cadastral que foi disponibilizada aos alunos na 

Plataforma Ead desta Academia Nacional de Polícia. 

 

A ficha foi preenchida pelos 177 alunos matriculados no curso de 

formação profissional de delegado e os dados foram tabulados pela Divisão 

de Desenvolvimento Humano da ANP com base em planilha extraída da 

Plataforma Ead no dia 27 de junho de 2019. Vejamos: 

 



- São ao todo 177 alunos, sendo que 13,55% são do sexo feminino  e 86,45% 

do sexo masculino; 

 

 
 

 

- A idade média dos alunos é de 32,3 anos; 

 

- Com relação ao estado civil, 40,67% dos alunos declararam que são 

casados, 4,51% que são divorciados e 54,82% que são solteiros;  

 

 
 

 



- De onde são provenientes: 

 

         - 17,51% dos alunos declararam sua moradia como sendo na região Sul 

(11 do RS, 9 de SC e 11 do PR); 

         - 25,98% dos alunos declararam sua moradia como sendo na região 

Sudeste (7 do ES, 13 de MG, 13 do RJ e 13 de SP); 

         - 25,42% dos alunos declararam sua moradia como sendo na região 

Centro-Oeste (30 do DF*, 7 de GO, 4 de MT e 4 de MS); 

         - 19,20% dos alunos declararam sua moradia como sendo na região 

Nordeste (3 de AL, 8 da BA, 4 do CE, 5 da PB, 7 de PE, 1 do PI, 2 de SE, 3 

do RN e 1 do MA); 

         - 11,86% dos alunos declararam sua moradia como sendo na região 

Norte (1 do AC, 5 do AM, 1 do AP, 3 de RR, 7 de RO, 2 de TO e 2 do PA). 

 

*O Distrito Federal se destaca como a unidade da Federação com o maior 

índice de aprovação, sendo residência declarada de 16,94% dos alunos 

delegados aprovados na primeira etapa do certame.  

 

 
 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Em média os alunos Delegados já chegaram a este Curso de Formação 

Profissional com 10,2 anos de experiência de trabalho profissional, sendo: 

 



- Experiência Policial ou Militar: 48,02% dos alunos declararam que já 

possuem experiência policial ou militar, com, em média, 8,4 anos de 

experiência no serviço policial ou militar; 

 

 
          

 

- Experiência Jurídica: 69,50% dos alunos declararam que já possuem 

experiência jurídica, com, em média, 6,5 anos de experiência em serviço 

jurídico;  

 

 
          



- Outras experiências profissionais: 37,30% dos alunos declararam que 

possuem outras experiências profissionais que não policial/militar ou 

jurídica, com, em média, 4,5 anos de experiência profissional em outras 

atividades. 

 

 
 

 

- Neste ponto, é importante destacar que dos 177 alunos, 74,57% declararam 

que já são servidores públicos e 25,43% que são provenientes da iniciativa 

privada.  

 

 
 



 
 

Ressalte-se, ainda, que 10,73% (19 alunos) do total de alunos Delegados 

declararam que já são ou foram servidores da PF. 

 

 

CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Os alunos, com relação a sua escolaridade: 0,56% declararam que tem 

Doutorado, 2,25% declararam que tem Mestrado, 68,36% declararam que 

tem Especialização e 28,81% declararam que tem apenas a Graduação. 

 

 
 



- Destaca-se, por fim, que 11,86% (21 alunos) declararam ter mais de uma 

graduação; 3,38% (6 alunos têm segundo grau técnico) e 39% (69 alunos) 

leem, falam e escrevem outro idioma. 

 

Na próxima semana conheceremos o perfil do aluno Perito!!! 
 


