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Plano Integral de Segurança Escolar - Chile (2017) 
O Plano de Segurança Escolar Integral (PISE) foi elaborado pelo Escritório Nacional de 
Emergências do Ministério do Interior e Segurança Pública (ONEMI), e disponibilizado 
ao Ministério da Educação, a ser desenvolvido em todos os estabelecimentos de ensino 
do país, definitivamente funcionando as fundações de uma Cultura Nacional de 
Prevenção. 

Este documento foi atualizado em 2017 em conjunto com o Ministério da Educação, 
processo que envolveu também a participação de instituições do sistema público-
privado e da sociedade civil. 

FONTE:http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2018/Plan%20Integral%20de%20Seguridad%20Es
colar.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=d47b29b82b-SLC+Update+2017-
10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-d47b29b82b-25743853 

 

Chamada de artigos: Educação: necessidades, direitos e 
acesso em deslocamento 
Conflito e deslocamento podem causar uma interrupção significativa na frequência 
escolar e na aprendizagem. Planejamento e atividades educacionais podem ser 
interrompidas, estruturas comunitárias podem ser alteradas e infraestrutura escolar 
danificada, destruída ou usada como moradia temporária. A oferta de espaços e 
programas de aprendizagem temporários que abordem a necessidade de inclusão em 
contextos de deslocamento, tanto internamente como através de fronteiras 
internacionais, pode ser inadequada ou inexistente. 

 Esta nova edição da revista Forced Migration Magazine (RMF), que será publicada em 
fevereiro de 2019, proporcionará um fórum onde profissionais, formuladores de 
políticas, pesquisadores e pessoas diretamente afetadas compartilham experiências, 
discutem perspectivas e oferecem recomendações. Esta próxima edição abordará a 
educação primária, secundária e terciária. 



 Os editores do RMF buscam contribuições que são orientadas para políticas e práticas, 
refletindo uma ampla gama de experiências e opiniões e que abordam uma série de 
questões apresentadas aqui. 

FONTE:http://www.fmreview.org/es/educacion-
desplazamiento.html?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=d47b29b82b-SLC+Update+2017-
10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-d47b29b82b-25743853 

 

 
Relatório 2018 da Coalizão Global para a Proteção da 
Educação contra (GCPEA) 

O relatório "Educação sob ataque 2018" mostra que ataques deliberados e 
indiscriminados contra escolas e universidades, seus alunos e funcionários se 
espalharam nos últimos cinco anos. O relatório identifica mais de 12.700 ataques de 
2013 a 2017, prejudicando mais de 21.000 estudantes e educadores. Nos últimos cinco 
anos, 41 países sofreram pelo menos cinco ataques à educação, incluindo pelo menos 
um intencional ou mortal. Isso representa um aumento dramático em relação à edição 
de 2014 do relatório, quando o GCPEA documentou 30 países que sofreram esse nível 
de ataques à educação entre 2009-2013. 

O relatório inclui perfis de 28 países que experimentaram pelo menos 20 ataques a 
educação a partir de 2013 a 2017. GCPEA descobriu que nove países sofreram mais de 
1.000 ataques a educação ou ataques sofridos que feriu mais de 1.000 estudantes, 
professores, professores ou outros pessoal de educação 

Em meio a essa violência, há um consenso global emergente de que escolas e 
universidades devem ser protegidas como espaços seguros. Mais de um terço dos 
estados membros da ONU, 74 países, endossaram a Declaração das Escolas Seguras. Ao 
apoiar a Declaração, os Estados se comprometem a adotar medidas concretas para 
proteger a educação, incluindo a implementação das Diretrizes para proteger escolas e 
universidades do uso militar durante conflitos armados. O número de estados que 
endossam a Declaração dobrou em menos de três anos e o novo relatório do GCPEA 
pede que todos os estados ingressem e implementem a Declaração como sua principal 
recomendação para proteger a educação sobre armamentos. 

Este relatório inclui os perfis da Colômbia e da Venezuela que mostram como os países 
latino-americanos não estão isentos desses riscos. 

FONTE:http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/eua_2018_full.pdf?utm_source=INE
E+email+lists&utm_campaign=d47b29b82b-SLC+Update+2017-
10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-d47b29b82b-25743853 

 



 
A Transitions Adolescentes Face: educação em cenários 
afetados por conflitos 
Desenho de investigação em toda domínios da educação em situações de emergência, 
saúde e desenvolvimento, esta revisão da literatura explora as transições e desafios que 
enfrentam as meninas adolescentes em cenários afetados por conflitos. O foco diz 
respeito a três contextos principais: ambientes onde as adolescentes vivem em países 
afetados por conflito direto, contextos de deslocamento em países de acolhimento de 
refugiados, e situações de pós-conflito. A revisão considera os principais fatores que 
contribuíram para o baixo nível de escolaridade das raparigas adolescentes, colocando 
em evidência os desafios que a investigação e agendas de assistência humanitária 
devem procurar abordar. 

FONTE:http://www.ungei.org/REAL_Let_Girls_Learn_Literature_review_A4_20pp_FINAL.pdf?utm_so
urce=INEE+email+lists&utm_campaign=5c6c6f5e99-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-5c6c6f5e99-25743853 

 

 

Big data para livro de histórias de resiliência: 
experiências de integração de big data em programação 
de resiliência 
 
Destinado a uma audiência de profissionais de resiliência e desenvolvimento, este 
documento oferece diversas experiências e recomendações baseadas na prática para 
alavancar o potencial do Big Data e abordar seus riscos como parte dos esforços para 
construir resiliência. O Storybook é uma iniciativa colaborativa que apresenta estudos 
de caso de sete organizações internacionais que trabalham na interseção de Big Data e 
resiliência em ambientes vulneráveis: 
• Um novo projeto de resiliência: o papel dos Big Data nos ecossistemas de água doce 
- Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) Área Experimental 
dos Lagos (ELA) 
• Melhorar a resiliência aos perigos da Peatland Fire e Haze: Haze Gazer - Pulso Global 
das Nações Unidas, Pulse Lab Jakarta. 
• Fortalecimento da resiliência urbana por meio de mapeamento baseado na 
comunidade: Dar Ramani Huria - Banco Mundial, financiado pelo Departamento para o 
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) em parceria com a equipe 
Humanitarian OpenStreetMap, Cruz Vermelha da Tanzânia, Universidade de Ardhi e a 



cidade de Dar es Salaam. 
• Informando os caminhos de resiliência: O Atlas de Resiliência - Conservação 
Internacional. 
• Combinação de Dados Pequenos e Grandes para Melhorar a Resiliência no Malawi - 
Iniciativa de dados da Cruz Vermelha Holandesa 510 e Organização Humanitária da 
Comissão Europeia da UE. 
• Redirecionando a Tecnologia Móvel para Construir Resiliência: Sistema Avançado de 
Informações Meteorológicas da Mongólia (AWI) - Mercy Corps. 
• Desbloquear o potencial dos Big Data para fortalecer a resiliência dos agricultores: a 
plataforma para grandes volumes de dados na agricultura - Programa de Pesquisa do 
CGIAR sobre Mudanças Climáticas, Agricultura e Segurança Alimentar (CCAFS). 
• VAMPIRO: Uma Perspectiva Integrada para Informar a Tomada de Decisão em 
Resiliência - Global Pulse, Pulse Lab Jakarta das Nações Unidas. 

FONTE:https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/big-data-resilience-storybook.pdf 

 

Construindo regulamentação para a resiliência: 
convertendo a experiência de desastres em um 
ambiente construído mais seguro - o caso do Japão 
Este relatório descreve a abordagem incremental do Japão para desenvolver, 
implementar e facilitar a conformidade com a regulamentação de edifícios por muitas 
décadas. Ele explica o caminho único do Japão para o desenvolvimento de uma 
estrutura política e legal, bem como mecanismos de conformidade que surjam dessa 
estrutura e que funcionem dentro do perfil de risco e das práticas de clima, cultura e 
construção do Japão. Embora o Japão seja bem conhecido por seu conhecimento 
avançado em engenharia e por empregar soluções de engenharia em gerenciamento de 
riscos de desastres, também se baseia em abordagens não técnicas e criou um 
ecossistema de gerenciamento legal e de qualidade para edifícios em que essas soluções 
técnicas.podem.ser.bem-sucedidas. 
 
As lições que esse relatório destaca são relevantes para os formuladores de políticas, 
para a formação de profissionais de governança e para os gerentes de projetos nos 
países em desenvolvimento interessados em criar um ambiente construído mais seguro. 
As lições derivam da abordagem incremental e específica do contexto do Japão para a 
criação de segurança - uma abordagem que é impulsionada e responde ao perfil de risco 
específico do Japão, às características geofísicas, ao clima, à cultura, às práticas de 
construção e ao sistema legal. Os países que enfrentam riscos diferentes, usando 
práticas e materiais de construção diferentes e operando sob leis diferentes podem, no 
entanto, aplicar a abordagem passo a passo baseada na experiência em seu próprio 
contexto. 



 
Este relatório concentra-se no risco sísmico, em parte porque os terremotos têm sido 
importantes na condução do regime de segurança predial do Japão, mas também 
porque existem dados ricos sobre o impacto, a resposta e a crescente resiliência aos 
terremotos. O relatório não aborda os esforços do Japão para melhorar a resiliência ao 
fogo, o ciclone tropical (tufão) e outros perigos e, portanto, não deve ser considerado 
exaustivo. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/674051527139944867/pdf/126547-23-5-2018-
14-36-49-GFDRRConvertingDisasterExperienceintoaSaferBuiltEnvironmentlow.pdf 

 

Diagnóstico CityStrength: guia metodológico 
Esta segunda edição revisada do Guia é projetada para a implementação do CityStrength 
Diagnostic, uma ferramenta do Banco Mundial para construir resiliência que visa 
especificamente o contexto urbano com uma abordagem holística que inclui um 
conjunto diversificado de choques e tensões e avalia múltiplos setores. Essa nova 
metodologia está evoluindo, refletindo abordagens de ponta para a resiliência urbana 
holística. À medida que mais cidades implementam o diagnóstico, este Guia e outros 
materiais de orientação continuarão sendo atualizados e revisados. 
 
O Guia fornece uma introdução à resiliência urbana, oferecendo orientação sobre como 
iniciar o processo Diagnóstico do CityStrength, formando uma forte equipe de 
implementação e uma coalizão de interessados e detalhando os 5 principais estágios do 
diagnóstico. Cada capítulo oferece instruções passo a passo, conselhos e exemplos das 
implementações da ferramenta em diferentes contextos. Uma série de recursos é 
fornecida com o Guia. As equipes que escolherem usar o CityStrength Diagnostic para 
promover um diálogo com um cliente da cidade receberão apoio do CityStrength 
Coordinator no Banco Mundial, bem como acesso a um repositório de materiais úteis, 
como modelos, amostras de comunicação e agendas e lições aprendidas de colegas . 
 
Cada implementação do Diagnóstico CityStrength será diferente; cada cidade tem um 
conjunto único de atributos e restrições de desenvolvimento. Este Guia oferece uma 
estrutura que pode ser usada por especialistas do Banco Mundial para orientar o 
envolvimento com um governo do cliente ou para obter aconselhamento sobre assuntos 
específicos de diferentes etapas. A experiência de cada equipe ajudará a enriquecer a 
metodologia. Portanto, é importante que cada equipe compartilhe suas ideias e lições 
aprendidas com o objetivo de melhorar o Guia e a eficácia do Diagnóstico CityStrength. 
FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/996471525721935888/pdf/125991-WP-
P150083-PUBLIC-CityStrength-Guidebook-2018.pdf 



 
Em uma crise, as empresas são melhores trabalhando 
juntas 
Este documento discute o papel do setor privado nos esforços de prevenção, 
preparação, resposta e recuperação de desastres e apresenta ideias de como as 
empresas podem colaborar melhor para se tornarem mais resilientes e reduzir a 
duplicação e fornecer o máximo impacto no apoio aos esforços humanitários. 
 
O artigo propõe como as empresas podem contribuir para o gerenciamento de desastres 
em quatro níveis diferentes: 1) Força de trabalho; 2) empresa; 3) setor; e 4) Sociedade. 
 
Exemplos concretos de Fiji, Filipinas, Madagascar, Turquia e Haiti ajudam a demonstrar 
o que as redes do setor privado já estão fazendo em conjunto com a iniciativa 
Connecting Business (CBi). O artigo também apresenta as principais métricas de sucesso 
de uma rede efetiva do setor privado. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/58446?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Dimensões fundamentais para a prevenção e controle de 
doenças transmissíveis em ambientes institucionais: uma 
revisão abrangente para orientar o desenvolvimento de 
uma ferramenta para fortalecer a preparação em centros 
de detenção de migrantes na UE / EEA 
Os centros de migração, assim como outras instituições que abrigam comunidades 
fechadas ou semi-abertas, podem enfrentar desafios específicos na prevenção e 
controle da transmissão de doenças transmissíveis, particularmente durante períodos 
de grande afluxo súbito. No entanto, existe uma escassez de evidências sobre como 
priorizar investimentos em aspectos como recursos humanos, medicamentos e vacinas, 
saneamento e desinfecção e infra-estruturas físicas para prevenir / controlar surtos de 
doenças.transmissíveis. 
 
Este artigo analisou as causas frequentes de transmissão de doenças transmissíveis / 
problemas para a gestão de surtos em instituições que abrigam comunidades fechadas 
ou semi-abertas, incluindo centros de migrantes, e revisou ferramentas de avaliação 



existentes para orientar o desenvolvimento de uma lista de verificação do Centro 
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) instrumento para reforçar a 
preparação contra surtos de doenças transmissíveis nos centros de imigrantes. Entre os 
artigos / relatórios focados especificamente nos centros de migrantes, os surtos através 
de múltiplos tipos de transmissão da doença foram descritos como possíveis / ocorridos. 
Recursos humanos e infraestrutura física foram as dimensões mais frequentemente 
identificadas como cruciais para prevenir e mitigar os surtos. Esta revisão também 
reconheceu a falta de padrões acordados em comum para orientar e avaliar as 
atividades de preparação nos centros de migrantes, ressaltando assim a necessidade de 
uma ferramenta de lista de verificação de preparação do CEPCD orientada para a 
capacidade. 

FONTE:http://www.mdpi.com/1660-4601/15/6/1120 

 

EVENTOS 

 

Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (HLPF) 
 O Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(HLPF) será realizado em Nova York de 9 a 18 de julho de 2018. O Fórum é uma 
oportunidade para revisar o progresso da implementação dos ODS e o foco deste ano é 
"Transformação para sociedades resilientes "(Metas sob revisão: 6, 7, 11, 12, 15). 

 A sociedade civil, juntamente com outros grandes grupos reconhecidos, é convidada a 
participar do Fórum e fornecer sua perspectiva sobre o progresso alcançado na 
consecução dos Objetivos. 

 A participação da comunidade de Redução do Risco de Desastres é encorajada, dado o 
enfoque deste ano na resiliência e no ODS 11. O GNDR está envolvido no apoio ao 
envolvimento de atores não estatais que trabalham na implementação do Marco de 
Sendai (os "participantes de Sendai") no Fórum. 

 Existem várias maneiras de se envolver com o HLPF: embora muitas informações 
possam ser encontradas on-line no site do Fórum, entre em contato com o Secretariado 
do GNDR (escrevendo para valeria.drigo@gndr.org) para obter mais informações. o 
processo e o engajamento das partes interessadas de Sendai. 

COMO PARTICIPAR: 



 Se você gostaria de participar do HLPF, você encontrará abaixo informações sobre como 
se inscrever. Mais informações sobre o próprio HLPF podem ser encontradas aqui: 
FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


