
O Diploma de Estudos do Cumprimento da Lei (LESD, 
por sua sigla em inglês) proporciona a base teórica, as 
habilidades aplicadas e o conhecimento especializado 
necessários em uma variedade de ocupações na área do 
cumprimento da lei, ajuda a prepará-lo e melhorar sua 
chance de obter trabalho a nível básico em carreiras como 
agente de polícia, agente penitenciário, delegado suplente 
ou guarda de fronteira, além de prepará-lo para progredir 
no campo de rápido crescimento da segurança privada.

DIPLOMA DE ESTUDOS DO 
CUMPRIMENTO DA LEI

ESCOLA DE JUSTIÇA 
CRIMINAL E SEGURANÇA



COMECE SUA CARREIRA COM O PÉ DIREITO
“Se está procurando um cargo na área de cumprimento da lei, este 
diploma o colocará anos luz adiante de alguém que não possui 
treinamento prático”.
David Maedal, Diretor Executivo, Divisão de Delegacia,  
Ministério da Procuradoria Geral

ÁREAS DE ESTUDOS
O Programa de dois anos do Diploma de Estudos do Cumprimento 
da Lei consiste em 60 créditos com 840 horas de trabalho nas 
seguintes área de estudo:

OS GRADUADOS DO LESD PODEM CANDIDATAR-SE AO 
BACHARELADO EM ESTUDOS DO CUMPRIMENTO DA LEI

• Criminologia
• Sistema judicial canadense
• Direito civil e 

administrativo
• Direito penal
• Habilidades de investigação 

e procedimentos
• Habilidades de investigação 

informáticas

• Habilidades de 
comunicação no 
cumprimento da lei

• Habilidades aplicadas  
ao cumprimento da lei

• Métodos de pesquisa
• Redação acadêmica
• Resolução de conflitos
• Ética no cumprimento da lei

715 McBride Boulevard 
New Westminster, BC V3L 5T4 
Canadá

PARA MAIS INFORMAÇÕES

jibc.ca/lesd
lesd@jibc.ca
604.528.5778

FIQUE LIGADO
  JIBC: Law Enforcement Studies Diploma

  @JIBCnews

O Instituto de Justiça da Colúmbia Britânica (JIBC, por sua sigla em 
inglês) é o educador líder do Canadá em segurança pública, cuja missão 
é aprimorar profissionais dinâmicos de justiça e segurança pública, por 
meio de educação excepcional aplicada, treinamento e pesquisa.

Para saber mais visite JIBC.CA.

19-046 [Portuguese]


