2º CURSO EAD • 2021

Universidade de São
Paulo, Ministério da
Justiça e Segurança
Pública e Universidade
Presbiteriana Mackenzie
convidam os agentes de
segurança pública da
América Latina para
curso EaD

CONVITE AOS AGENTES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Um panorama da 1ª edição:
O 1º Curso de Segurança Multidimensional nas Fronteiras (1º de dezembro de
2020 a 26 de fevereiro de 2021) contou com a participação de mais de 2.400
alunos de seis países em sua plataforma de ensino a distância, o Moodle
Extensão USP.
A iniciativa do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São
Paulo, em parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e a
Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo mobilizou uma rede de 31
instrutores convidados do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
O curso foi concebido para atender aos policiais e outros profissionais da área
de segurança pública. Desenvolvemos uma abordagem interdisciplinar sobre
temas como comércio ilícito, o crime organizado e a cooperação jurídicopolicial na gestão das fronteiras.
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O curso integra também a Rede
Interamericana de Desenvolvimento e
Profissionalização Policial (REDPPOL)
com o apoio da Organização dos Estados
Americanos desde 2014.

OBJETIVOS

O que acontece nessa região da

Em 2003, com a Declaração sobre

América do Sul tem grande

Segurança nas Américas, a

importância para a segurança global.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
AMERICANOS identificou que os

Por isso, quando pensamos no

desafios, preocupações e ameaças à

problema que nos motivou a propor

segurança pública alcançam

a realização desse curso, buscamos

diferentes âmbitos ou aspetos

inspiração na Convenção das Nações

estatais e se configuram como

Unidas contra o Crime Organizado

problemas intersetoriais que

Transnacional, conhecida como a

requerem respostas de distintas

Convenção de Palermo e nas

organizações nacionais e, em alguns

declarações da Organização dos

casos, associações entre governos, o

Estados Americanos sobre a

setor privado e a sociedade civil.

natureza multidimensional do
problema da segurança pública.
No seu Artigo 31, a Convenção das

MINISTRADOS EM 4 MÓDULOS

Nações Unidas, estabelece que “Os

- Mercados Ilícitos, Crime
Organizado e Ameaças
Híbridas;

Estados Partes procurarão elaborar e
promover as melhores práticas e
políticas para prevenir a
O foco principal do curso é a região

criminalidade organizada

da Tríplice Fronteira entre a

transnacional” e diz explicitamente

Argentina, Brasil e Paraguai, região

que o caminho é o fortalecimento da

que se consolidou como um dos

cooperação entre as autoridades

hotspots globais do comércio ilícito

públicas e entidades privadas,

e território de organizações

incluindo empresas.

criminosas de diversas
nacionalidades.

TEMAS

- Gestão Estratégica e
Sinergia no Trabalho em
Equipe;
- Legislação e Protocolos de
Cooperação, Integração, e
Segurança na Tríplice
Fronteira;
- Gestão da Atividade Policial
(Estratégias e Práticas da
Ação Integrada).
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Inscrição

VÍDEO DE
APRESENTAÇÃO
DO CURSO
Faça sua solicitação de
inscrição através dos links:
ASSITA NO LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=Bh4YtX9kTUI
Período de Inscrições: até 16 de Maio
Início das aulas: 07 de Junho
Fim das aulas: 30 de Julho

Brasileiros com diploma - clique aqui
Brasileiros sem diploma - clique aqui
Estrangeiros - clique aqui

Carga horária: 84 horas
'On Demand', o aluno poderá acessar às aulas e
atividades a hora que quiser e quantas vezes quiser
durante o período
Professores de 4 países (BR, AR, PY, UY)
Material educativo bilíngue em Português e Espanhol

WWW.REDPPOL.COM.BR
secretaria.redppol@usp.br

Certificação USP

