
 

PUBLICAÇÃO: 07/08/2018 

 

11º Curso de Formação de Agentes de Proteção e Defesa Civil – 
XI CFA CAMPINAS 
Objetivo:  

Capacitar Agentes Públicos assegurando sua qualificação, nas Ações de Proteção e 
Defesa Civil e na construção de Cidades Resilientes. 

Datas: de 17/8 à 26/10/18  

Horário: das 08h às 17h 

Carga Horária: 92 hs 

 Contextualização do Curso 
 Integração e Sensibilização para a formação do Agente 
 Auto Gestão , Papéis e Aparência 
 Histórico, legislação vigente, ações de proteção de Defesa Civil  
 Cidades Resilientes 
 Abordagem Sistêmica e Pensamento Complexo 
 Planos Preventivos e de Chamada, Protocolos / EPI's 
 Procedimentos Operacionais / EPI's 
 Percepção do Território e Paisagem / Teoria e Prática 
 Contexto da Saúde e Autoproteção como cidadão, Suporte Básico, Imobilização 

e transporte, Urgência e Emergência, Primeiros Socorros 
 Visita Área de Risco e Interação com a Comunidade na busca da percepção do 

risco (aula de campo prática) 
 Radares (utilização) / Meteorologia 
 Ferramentas de Monitoramento / Rede de Alerta de Desastres 
 Princípios da Administração Pública e Ética 
 Direção defensiva 
 Abordagem aos animais durante o atendimento as ocorrências/ Noções Básicas 

no Manejo de Fauna Urbana / Brigada Animal 
 Noções Básicas no Manejo de Fauna Silvestre 



 Operação Verão, Alagamentos, Deslizamentos, Soterramento 
 Simulado 
 Aplicação de Conceitos na Cidade de Origem dos Alunos /Encerramento 

Cidades Participantes 

Americana 
Amparo 
Artur Nogueira 
Atibaia 
Campinas 
Casa Branca 
Guarulhos 
Holambra 
Hortolândia 
Indaiatuba 
Itatiba 
Jaguariúna 
Jarinu 
Monte Mor  
Paulínia 
Pedreira 
Piracicaba 
Santa Bárbara D’Oeste 
Valinhos 

 

Certificado: Necessário 80% presença para obtenção de certificado - Serão certificados 
aqueles que obtiverem média mínima de 8,0 e 80% de presença no curso, não sendo 
permitidas faltas nos dias 19/9, 19 e 26/10. 

 

 
Relatório de Impacto 2017  
Comunicação especial para nossos doadores 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/07/RelatorioDeImpacto_2017.pdf 

 

 



 

Coletânea de instrumentos de Proteção Nacional e 
Internacional de Refugiados e Apátridas 
FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Colet%C3%A2nea-de-
Instrumentos-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Nacional-e-Internacional.pdf 

 

 

Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo 
FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-
Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf 

 
Refúgio no Brasil. Comentários à Lei 9.474/97 
FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-
Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf 

 

 
Contratação de refugiados e refugiadas no Brasil: Dados 
e perguntas frequentes 
FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Contrata%C3%A7%C3%A3o-
de-refugiados-e-refugiadas-no-Brasil_Dados-e-perguntas-frequentes_ACNUR-2017.pdf 

                 

Cátedra Sérgio Vieira de Mello: Relatório Anual de 2017 
FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/C%C3%A1tedra-
S%C3%A9rgio-Vieira-De-Mello_Relat%C3%B3rio-Anual_ACNUR-2017.pdf 



 

 

Guia para análise de Conflitos  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Guide_to_Conflict_Analysis_-
_UNICEF_Nov_2016.pdf 

 

 

Educação Infantil e Construção da Paz em Áreas de 
Conflito em Curso e em Assentamentos de Refugiados na 
Uganda Ocidental  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-
assets/resources/Early_Childhood_Education_and_Peacebuilding_in_Western_Uganda.pdf 

 

 
Os elos entre equidade, governança, educação e 
construção da paz no Quênia  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-
assets/resources/Equity__Governance__Education_and_Peacebuilding_in_Kenya_.pdf 

 

 

Relatório de Síntese: O Consórcio para a Integração da 
Educação e da Consolidação da Paz  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/policy-synthesis-report-final-16.pdf 

 



 

O que os ministérios podem fazer para proteger a 
educação contra ataques e escolas contra o uso militar  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/GCPEAwhat_ministries.pdf 

 

EVENTOS 

 

ONU no Brasil lança edital para simulado do Conselho de 
Direitos Humanos 

As Nações Unidas no Brasil, em parceria com o Instituto de Ensino Superior de Brasília 
(IESB), o Curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e o 
Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, convidam a 
comunidade acadêmica de graduação a participar do III Simulado do Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas. 

A fase presencial ocorrerá no dia 19 de outubro de 2018, na sede da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS), em Brasília (DF). 

O prazo limite para recebimento de inscrições é dia 31 de agosto, por meio do 
link https://goo.gl/4P1k1D.  

O objetivo da atividade é promover o conhecimento sobre o Sistema Internacional de 
Proteção dos Direitos Humanos junto a estudantes de graduação. A iniciativa faz parte 
das comemorações do Dia das Nações Unidas, celebrado mundialmente em 24 de 
outubro; dos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos; e dos 20 anos da 
Declaração dos Defensores dos Direitos Humanos. 

A atividade terá a participação de funcionária/os das diversas agências especializadas da 
ONU, de especialistas independentes da ONU, representações diplomáticas e 
organizações da sociedade civil com atuação internacional. 

O Simulado consistirá em um conjunto de atividades de interação entre participantes 
divididos em delegações que compõem o Conselho de Direitos Humanos. 

O Simulado inclui a realização de um dia de sessão do Conselho de Direitos Humanos, 
na qual serão debatidos temas do item 3 da agenda, a partir de um Painel sobre 



Defensores de Direitos Humanos, e a apresentação de relatório no âmbito da Revisão 
Periódica Universal. 

A cada delegação constituída será atribuído o papel de um Estado-membro da ONU ou 
organização da sociedade civil com status junto ao ECOSOC (Conselho Econômico e 
Social). Cada delegação deverá atuar de acordo com o papel a ela atribuído bem como 
instruções recebidas. 

A interação entre as delegações (virtual e presencial) poderá ser iniciada a partir do 
momento da atribuição dos papéis, logo após o resultado das inscrições. 

Será disponibilizado às/aos participantes um repositório online de documentos e os 
contatos de todas delegações. A equipe de comunicação divulgará mensagens sobre os 
temas em discussão, convites e demais informações sobre a atividade. 

Critérios de participação 

Serão aceitas solicitações de inscrição de equipes de 3 a 4 estudantes de graduação, 
regularmente matriculadas/os em instituição de ensino superior, com ênfase nos cursos 
de Direito e Relações Internacionais mas não restritos a estes. 

Cada equipe deverá indicar um/a professor/a responsável, que ficará a cargo da 
orientação das/dos estudantes pelo período da realização da atividade. Um/a 
professor/a poderá ficar responsável por orientar mais de uma equipe. A presença da/o 
professor não é obrigatória durante sessão presencial em Brasília no dia 19 de outubro 
de 2018. 

A composição da equipe deverá observar a representatividade de gênero e raça, de 
maneira que equipes com 3 estudantes devem ser constituídas por, ao menos, uma 
mulher e equipe com 4 estudantes por, ao menos, duas mulheres, sujeitas a 
desclassificação caso haja descumprimento. A diversidade racial e étnica será 
considerada como critério na seleção das equipes. É encorajada a formação de equipe 
multidisciplinar bem como formada por pessoas trans. 

Para se inscrever, a equipe deverá preencher o formulário de inscrição e apresentar um 
dossiê de até 1.500 palavras. O formulário e dossiê devem ser preenchidos online até 
31 de agosto de 2018. 

O dossiê será analisado por um comitê composto de especialistas convidados da ONU 
Brasil. 

Serão selecionadas até 2 (duas) delegações por universidade, observando 
representatividade geográfica, de gênero e racial. 

Às equipes que apresentarem os três melhores dossiês, a organização conferirá especial 
reconhecimento durante a cerimônia de encerramento do Simulado. 

Condições de participação 



As/os participantes se comprometem a desempenhar seus papéis com total observância 
aos direitos humanos, sendo vedada qualquer linguagem abusiva ou ofensiva e qualquer 
discriminação, seja baseada em gênero, raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade 
de gênero, bem como qualquer outro status. 

Participantes não residentes em Brasília deverão arcar com os próprios custos de 
transporte e hospedagem. A organização não se responsabilizará por quaisquer arranjos 
de viagem. 

As equipes selecionadas comprometem-se a participar das atividades preparatórias, 
seja presencial ou virtualmente. 

Serão emitidos certificados de participação para estudantes e docentes conforme a 
função desempenhada (participante, tutor/a, organizador/a), totalizando 20 (vinte) 
horas/aula. 

Acesse o edital completo  https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/08/Edital-
Simulado.pdf 

Inscreva-se até 31 de agosto em  
FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBFPr2aAhsl7PY6MY3DFNza_f4j5TgQjl0C0G3UiL
vFKPA6A/viewform 

 

 

Encontro de Municipios e Cambio Climático no Gran 
Chaco Americano 
23 de Agosto - O objetivo deste encuentro é o melhor visualizador de atores locais para 
a mitigação e adaptação à mudança climática no Gran Chaco Americano e inventar para 
a articulação de princípios conjuntos de ações Climáticas como um contribuinte das 
Contribuições D Nacional (NDC) de nuestros países. 

FONTE:http://ramcc.net/es/events/view/39/encuentro-de-municipios-cambio-climatico-en-
el-gran-chaco-americano 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                    

 

 

 

 


