
 

2. A Perícia em Locais de Crime  

O curso de “A Perícia em Locais de Crime” objetiva abordar conteúdo teórico acerca de locais de crimes, com foco em 
locais de crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a dignidade

- Carga horária: 1-2 horas  

- Conteúdo Programático:  

Locais de crime 

- Introdução à Perícia Criminal 

- O cargo de Perito Criminal hoje no Brasil 

- Conceito e classificação dos locais de crime 

- Vestígios encontrados nos locais de crimes e correlação com a autoria e materialidade

Investimento: R$ 200,00 

- Palestrante:  

PEDRO HENRIQUE CANEZIN: Perito Oficial da Polícia Científica do Paraná. Aprovado para Perito Criminal da 
Polícia Civil do DF e SP. Formado em Biomedicina na UEM. Possui graduação incompleta em Direito. Especialista em 
Ciências Criminais e Medicina Legal pela Faculdade UnyLeya. Mestre em Ciências da Saúde. 
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Carta de Palestras  

O curso de “A Perícia em Locais de Crime” objetiva abordar conteúdo teórico acerca de locais de crimes, com foco em 
locais de crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e crimes contra a fé pública. 

Introdução à Perícia Criminal  

O cargo de Perito Criminal hoje no Brasil  

Conceito e classificação dos locais de crime  

encontrados nos locais de crimes e correlação com a autoria e materialidade

: Perito Oficial da Polícia Científica do Paraná. Aprovado para Perito Criminal da 
Biomedicina na UEM. Possui graduação incompleta em Direito. Especialista em 

Ciências Criminais e Medicina Legal pela Faculdade UnyLeya. Mestre em Ciências da Saúde. 
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O curso de “A Perícia em Locais de Crime” objetiva abordar conteúdo teórico acerca de locais de crimes, com foco em 
sexual e crimes contra a fé pública.  

encontrados nos locais de crimes e correlação com a autoria e materialidade 

: Perito Oficial da Polícia Científica do Paraná. Aprovado para Perito Criminal da 
Biomedicina na UEM. Possui graduação incompleta em Direito. Especialista em 

Ciências Criminais e Medicina Legal pela Faculdade UnyLeya. Mestre em Ciências da Saúde.  


