A segurança pública é um dos maiores desafios da sociedade brasileira
de hoje. Para contrapor o sentimento dominante de descrédito nessa
área, é tão importante quanto urgente mostrar que existem caminhos
e alternativas para o enfrentamento da violência e da criminalidade.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do seu I Encontro
Anual, procura reunir policiais, gestores, pesquisadores e outros
profissionais dedicados à segurança pública no Brasil, comprometidos
com iniciativas de inovação e aperfeiçoamento das instituições
e políticas nesta área e interessados no compartilhamento de
conhecimentos e experiências em torno delas.

I Encontro Anual do Fórum

Brasileiro de Segurança Pública
Belo Horizonte, 25 a 27 de abril de 2007

O I Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
dará visibilidade às iniciativas inovadores e eficazes que já estão
sendo colocadas em prática no Brasil, visando à construção de novas
possibilidades e alianças para melhorar a segurança pública no país.
Além disso, será ocasião ímpar de intercâmbio e cooperação entre os
membros das polícias, guardas municipais, gestores e profissionais
das secretarias de segurança pública, pesquisadores e lideranças de
organizações da sociedade civil, e terá como principal objetivo a criação
de espaços para a apresentação e a difusão de experiências, práticas e
trabalhos produzidos por esses agentes.
Aberto a todos os profissionais de segurança pública do país, o I Encontro
Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública acontecerá nos dias
25 a 27 de abril 2007, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Inscrições
De 15/03 a 15/04 de 2007, no site:
www.forumseguranca.com.br/encontro2007
Inscrições gratuítas
Informações
e-mail: encontro@forumseguranca.org.br
fone: (55) 31 - 3499 6326
Local de realização
Ouro Minas Palace Hotel
Av. Cristiano Machado 4001
Belo Horizonte - Minas Gerais

18h30
Abertura Oficial
Conferências de abertura:
Luiz Fernando Corrêa
Secretário Nacional de Segurança Pública
Maurício de Oliveira Campos Júnior
Secretário de Defesa Social do Estado de Minas Gerais
20h00
Lançamento da Revista do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública
20h30
Coquetel de boas vindas

QuINta-Feira, 26 de abril
09h-12h
Conferência: “Policiamento Orientado ao Problema:
uma Estratégia para Aumentar a Eficiência das Polícias
na Prevenção do Crime”

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

Quarta-Feira, 25 de abril

SEXTA-Feira, 27 de abril
09h-12h
Conferência: “Perspectivas Atuais para a Modernização
e o Aprimoramento das Organizações Policiais e da Gestão
da Segurança Pública”
Conferencista:
Gal. Luis Alberto Gomez, ex-Comandante da Polícia
Metropolitana de Bogotá e Diretor de Segurança Cidadã,
Polícia Nacional de Colômbia.
14h-16h30
Oficinas (II)
Oficina 05: Policiamento, Segurança Cidadã e Interface
com a Comunidade
Oficina 06: Integração dos sistemas de informação
e análise criminal
Oficina 07: Avaliação do desempenho policial
Oficina 08: Violência contra a mulher
Oficina 09: Valorização do profissional de segurança
16h30
Mesa de encerramento

Conferencista:
Michael Scott, Professor da Universidade de Wisconsin,
Presidente e Diretor do “Center for Problem-Oriented Policing”

17h00
Coquetel de despedida

14h-16h
Mesas redondas

Acesse a programação completa do I Encontro no site:
www.forumseguranca.org.br/encontro2007

MR 01: Gestão e integração institucional no âmbito do
Sistema Único de Segurança Pública
MR 02: “Inteligência e estratégias de ação:
idéias para a superação do crime organizado no Brasil”
MR 03: “Homicídios no Brasil hoje: lições dos êxitos e
tendências recentes”

Realização

MR 04: Segurança local e prevenção da violência nas cidades
Apoio: Fundação Friedrich Ebert/ILDES

Construindo um novo tempo

16h-18h30
Oficinas (I)
Oficina 1: Gestão e integração institucional
Oficina 2: Segurança local e prevenção da violência nas cidades
Apoio: Fundação Friedrich Ebert/ILDES
Oficina 3: Violência Policial e alternativas para a construção de
uma nova política de segurança
Oficina 4: A questão prisional

Apoio

