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Apresentação 

 

O “3° Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações: Estudos sobre ajuda 

humanitária e segurança integrada” foi realizado em formato híbrido (online e 

presencial), no auditório da Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR), de 21 a 23 

de junho; tendo ainda duas visitas técnicas realizadas no dia 24. 

O evento teve como objetivo examinar, debater e propiciar a troca de 

experiências e boas práticas na área de segurança integrada das fronteiras 

nacionais, em diversos temas que vão da segurança energética e das 

infraestruturas críticas, da segurança humana no caso dos movimentos 

migratórios, no monitoramento e repressão a ilícitos transnacionais e nas 

operações de interagências tendo como case a áreas da tríplice fronteira e dos 

municípios lindeiros ao lago de Itaipu. A trilhar por temas estratégicos para o 

Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PPFI) que 

impulsionam a Política Nacional de Fronteiras, foram convidados representantes 

do GSI, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Exército, Receita 

Federal do Brasil, Instituto Militar de Engenharia, Itaipu Binacional, Polícia Militar 

do Estado de São Paulo, Casa Civil da Presidência da República, Ministério 

Público Federal, Forças Armadas, Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME) e representantes de universidades e da sociedade civil. 

Além das palestras e mesas de debate, realizados dos dias 21 a 23 de junho, o 

dia 24 foi reservado para uma visita técnica de um grupo de trabalho fechado 

junto ao Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF) e à Usina de Itaipu. 

A visita ao CIOF foi conduzida pelo Delegado da Polícia Federal e Coordenador 

do CIOF, Emerson Rodrigues, oportunidade em que foram visualizadas 

questões de como a integração de segurança nas fronteiras ocorre na prática, 

além de espaço para o debate de ações práticas e pesquisas futuras que podem 

ser desenvolvidas na área. Durante a visita, novamente foi uma oportunidade de 

integração entre o grupo, em que também foram realizados contatos e acertos 

de pedidos de entrevistas e dados no sentido de atender às questões 

relacionadas a cooperações entre as forças de segurança, defesa e também 

junto a pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento com foco no 

desenvolvimento das regiões de fronteira. No mesmo dia, também foi realizada 



 

 

uma visita institucional à Usina de Itaipu, acompanhada pelo setor de Relações 

Públicas da Hidrelétrica. A UHE Itaipu Binacional é o maior case de integração 

energética do continente americano. Sendo, portanto, local importante e 

simbólico para o encerramento das atividades, pois materializa a integração em 

prol de um dos pilares da segurança, que é a energética. O grupo foi composto 

por participantes do Simpósio: palestrantes, moderadores e debatedores, muitos 

dos quais ocupam postos chave em agências de segurança pública federais; 

além de integrantes da comunidade acadêmica que participaram do evento, 

como da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). 

 

Participação do público 

O formato híbrido do evento foi escolhido para atingir dois objetivos diferentes. 

A transmissão online possibilitou que pessoas de diversos estados e instituições 

do país e do exterior pudessem ter acesso às palestras e painéis. Este formato 

permitiu que um total de 2.572 pessoas acompanhassem o evento em formato 

virtual todos os dias - Segundo a plataforma de vídeos Youtube, onde a 

transmissão foi realizada, no primeiro dia de evento o vídeo contabiliza 662 

visualizações; o segundo dia 1.046 visualizações e o terceiro dia com mais de 

916 visualizações.  Importante frisar que estes números foram coletados no dia 

14 de julho de 2022. Entretanto, como permanecem disponíveis on-line, a 

quantidade de visualizações aumentará. Ainda em relação à transmissão online, 

com o objetivo de gerar mais alcance, foi realizada a edição dos vídeos 

completos das transmissões para que cada palestra e mesa de debate pudesse 

ser compartilhado separadamente pelo público. Tal ação foi satisfatória. 

Segundo dados coletados até 14 de julho de 2022, tais vídeos editados 

contabilizaram 454 visualizações. 

 



 

 

  

Legenda da imagem: O vídeo de abertura do evento contabiliza 662 

visualizações. 

 

 Legenda da imagem: A transmissão do segundo dia de evento contabiliza 1.046 

visualizações. 



 

 

 

 

 Legenda da imagem: O vídeo do terceiro dia do evento contabiliza 916 

visualizações. 

 

A edição das transmissões em vídeos de cada palestra gerou ainda mais 

repercussão. No total, todas as edições somam 454 visualizações, conforme 

imagens a seguir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

De outro lado, o evento presencial tem a função de estabelecer (ou reforçar) os 

laços e o networking entre os integrantes do evento. Além do público inscrito 

para o evento online, inscreveram-se para a modalidade presencial 150 pessoas. 

Ainda dentro desta etapa presencial, os palestrantes foram convidados para 

serem debatedores e moderadores das mesas/painéis dos colegas. Essa 

estratégia permitiu uma maior integração entre os temas debatidos e com uma 

qualidade superior de questões apresentadas nos debates posteriores.   

 

Descrição do evento  

O “3º Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações: Estudos 

sobre ajuda humanitária e segurança Integrada” ocorreu de terça-feira (21 de 

junho de 2022) a sexta-feira (24 de junho de 2022) e contou com mesas 

temáticas de debates, palestras sobre as dinâmicas de fronteiras e visitas 

técnicas à Usina Hidrelétrica de Itaipu e ao Centro Integrado de Operações de 

Fronteira (CIOF). 

Primeiro dia 

O evento, que foi organizado conjuntamente pelo Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF), pela Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD) e pela Escola de Comando e Estado-Maior 



 

 

do Exército (ECEME), patrocinado pela empresa Itaipu Binacional, e realizado 

no auditório da Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu - PR, teve 

abertura realizada no dia 21 de junho, em mesa composta por oito 

representantes de instituições participantes do Simpósio: 

• Alte. Paulo Tinoco (Itaipu Binacional) 

• Luciano Stremel Barros (Presidente do IDESF) 

• Sandro Torres Avelar (Diretor Executivo da PF) 

• Omar Gabriel Hajj Musse (Superintendente Regional da PF no Paraná) 

• Carlos Eduardo Bianchi (Delegado da PF em Foz do Iguaçu) 

• Marco Antonio Palhano (Chefe do Serviço de Fronteira da PRF) 

• Tássio Franchi (Professor da ECEME) 

• Victor Hugo Nachtygal (Presidente da OAB em Foz do Iguaçu) 

Link para o vídeo de abertura do evento 

 

Segundo dia  

No dia 22 de junho o evento foi dividido em quatro tempos, cada um 

composto por uma mesa temática de debates.  

 

Mesa: Segurança Hídrica e Energética: desafios e oportunidades 

Moderadora: Profa. Dra. Ana Luiza Bravo e Paiva (ECEME) 

Debatedor: Prof. Dr. Tássio Franchi (ECEME) 

Palestrante 1: Ariel Scheffer da Silva (Superintendente de Gestão Ambiental da 

Itaipu Binacional) 

Palestrante 2: Prof. Dr. Tomaz Espósito Neto (UFGD) 

https://www.youtube.com/watch?v=zHwV8tsdKtA&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=1&ab_channel=IDESF


 

 

Apresentação: Vídeo da mesa temática 

  

Ariel Scheffer da Silva (Superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu 

Binacional), destacou as iniciativas da empresa na gestão inteligente dos 

recursos ambientais e no monitoramento de área sob responsabilidade da Itaipu 

Binacional, destacando os principais desafios da companhia e seu 

reconhecimento por parte de órgãos das Nações Unidas. 

Tomaz Espósito Neto (Professor da UFGD), apresentou palestra intitulada 

“A negociação do Anexo C do Tratado de Itaipu: uma perspectiva brasileira”, em 

que recapitulou a história que envolve a construção e gestão binacional da usina 

e a conjuntura do seu processo de revisão da negociação que ocorre atualmente. 

O Professor Tássio Franchi, da ECEME, compôs a mesa como debatedor 

e destacou a relevância da temática apresentada, além de conduzir os debates. 

 

Mesa: Monitoramento, comando e controle de fronteiras 

Moderador: Prof. Dr. Fernando José Ludwig (UFT). 

Debatedora: Profa. Dra. Daniele Dionísio da Silva (IRID - UFRJ). 

Palestrante 1: Maj. Alexandre Jonsson (Oficial de Planejamento da 4 Brigada 

de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro em Dourados - MS). 

Palestrante 2: Cap. PM. André Matiello (Chefe da Inteligência do Comando de 

Policiamento Rodoviário/Polícia Militar do Estado de São Paulo). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática  

https://www.youtube.com/watch?v=PBprLI4Nkhg&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=2&ab_channel=IDESF
https://www.youtube.com/watch?v=zljyEVoiJ_s&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=3&ab_channel=IDESF


 

 

 

Maj. Alexandre Jonsson (Oficial de Planejamento da 4 Brigada de 

Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro em Dourados - MS), apresentou a 

palestra intitulada “SISFRON e os desafios da Fronteira Oeste”, na qual o oficial 

relata o que é o SISFRON, seu emprego no terreno, recursos, meios, objetivos 

e perspectivas. 

Cap. PM. André Matiello (Chefe da Inteligência do Comando de 

Policiamento Rodoviário/Polícia Militar do Estado de São Paulo), apresentou a 

palestra “A Polícia Militar do Estado e o contexto de enfrentamento criminal nas 

rodovias estaduais paulistas”. O oficial mostrou as unidades de polícia militar sob 

seu comando em São Paulo, seu papel ostensivo, desafios, alguns resultados 

expressivos do trabalho e apresentação da dinâmica de ilícitos como o tráfico de 

drogas dentro do Estado de São Paulo. 

A Professora Daniele Dionísio da Silva (IRID - UFRJ) conduziu os debates 

da mesa posteriormente à apresentação dos palestrantes. 

 

Mesa: Segurança integrada, lavagem de dinheiro e inteligência no combate 

às redes criminosas 

Moderador: Luciano Stremel Barros (Presidente do IDESF). 

Debatedor: Prof. Dr. Tássio Franchi (ECEME). 

Palestrante 1: Adriano Batista Chamme (Delegado de Polícia Federal/Chefe do 

Grupo de Repressão à Corrupção e Lavagem de Capitais). 



 

 

Palestrante 2: Liliana Korniat (Diretora da área internacional do IDESF e Ex-

Diretora de combate ao terrorismo e delitos complexos da Agência Federal de 

Inteligência da Argentina). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática 

  

Adriano Batista Chamme (Delegado de Polícia Federal/Chefe do Grupo 

de Repressão à Corrupção e Lavagem de Capitais) apresentou palestra 

intitulada “Lavagem de dinheiro”, na qual, por meio de estudo de caso de 

investigação policial sob responsabilidade de sua unidade, apresentou um 

exemplo de como funciona um esquema de lavagem de dinheiro a partir do 

câmbio na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, quais 

organizações e agentes ilícitos estiveram envolvidos e dificuldades institucionais 

entre as forças policiais dos três países. 

Liliana Korniat (Diretora da área internacional do IDESF e Ex-Diretora de 

combate ao terrorismo e delitos complexos da Agência Federal de Inteligência 

da Argentina), apresentou palestra intitulada “Cooperação internacional no 

combate às economias criminais”, na qual destacou questionamentos sobre a 

eficácia dos Estados por meio de suas forças policiais e unidades de inteligência 

em controlar atividades ilícitas transnacionais. A palestrante apresentou ainda o 

estudo de caso das redes ilegais transnacionais que ocorriam mesmo com as 

fronteiras fechadas durante a pandemia de COVID-19 e o que, segundo ela, 

fundamenta a perenidade de tais redes ilícitas transnacionais: a corrupção 

institucional. 

Por fim, o professor Tássio Franchi conduziu as perguntas que 

compuseram os debates da mesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RDgf5_ao0&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=4&ab_channel=IDESF


 

 

 

Mesa: Fronteiras e migrações internacionais 

Moderador: Prof. Dr. Tomaz Espósito Neto (UFGD). 

Debatedor: Prof. Dr. Gustavo da Frota Simões (ECEME). 

Palestrante 1: Georges Feres Kanaan (Assessor Especial da Casa Civil da 

Presidência da República e Coordenador Operacional Adjunto da Operação 

Acolhida [2018 a 2020]). 

Palestrante 2: Carolina Spack Kemmelmeier (Profa. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná - UNIOESTE). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática 

  

Georges Feres Kanaan (Assessor Especial da Casa Civil da Presidência 

da República e Coordenador Operacional Adjunto da Operação Acolhida [2018 

a 2020]), apresentou a palestra “Operação Acolhida: a maior operação conjunta 

interagências de natureza humanitária no Brasil”, na qual expôs uma linha do 

tempo dos trabalhos da Operação, desde a identificação do problema, os 

eventos que motivaram a formação da força-tarefa, as inspirações (ou falta 

destas) para criar um modelo operacional capaz de solucionar as demandas, os 

resultados atuais e preocupações que a força-tarefa obteve ao longo de seu 

trabalho. 

Carolina Spack Kemmelmeier (Profa. da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná - UNIOESTE), apresentou palestra intitulada “Fronteiras, Pessoas 

Migrantes e Direitos Humanos”, na qual destacou o trabalho realizado com 

imigrantes venezuelanos interiorizados pela Operação Acolhida no Paraná, em 

https://www.youtube.com/watch?v=R7S8BgouYr0&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=5&ab_channel=IDESF


 

 

que, partindo de pesquisa acadêmica do direito baseada no método de “Clínica 

Jurídica”, foram entrevistados e assistidos acerca de suas principais demandas 

em solo brasileiro. A Professora destaca ainda a importância desse trabalho para 

a formulação de políticas públicas e as lacunas jurídicas acerca de migrações 

existentes no Brasil. 

Por fim, o Prof. Dr. Gustavo da Frota Simões (ECEME), conduziu as 

questões direcionadas à mesa. 

Terceiro dia 

 No dia 23 de junho, o evento foi dividido em cinco tempos, sendo os quatro 

primeiros compostos por mesas temáticas (como no dia anterior) e o último 

tempo, uma palestra do Prof. Dr. Arie Kacowicz da Universidade Hebraica de 

Jerusalém.  

 

Mesa: Dinâmica de ilícitos nas fronteiras 

Moderador: Luciano Stremel Barros (IDESF). 

Debatedor: Luciano Stremel Barros (IDESF). 

Palestrante 1: José Roberto Peres (Superintendente da Polícia Federal no 

Estado de Roraima). 

Palestrante 2: Daniele Dionisio da Silva (Professora do Instituto de Relações 

Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro [IRID/UFRJ]). 

Palestrante 3: Marco Antonio Palhano, Chefe do Serviço de Fronteiras da 

Coordenação-Geral do Comando Conjunto de Operações Especiais (PRF). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GbB3IlM_GWk&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=6&t=40s&ab_channel=IDESF


 

 

 José Roberto Peres (Superintendente da Polícia Federal no Estado de 

Roraima) apresentou (de maneira remota) a palestra “Ilícitos minerais”, em que 

abordou o cenário relativo à mineração de ouro ilegal em Roraima, destacando 

as operações da Polícia Federal e a codependência dos meios das forças 

policiais para com as forças armadas na realização de tais investigações e 

controle. A partir do caso das invasões às terras Yanomamis por parte de 

garimpeiros, o Superintendente apresenta a conjuntura atual e desafios da 

instituição diante do problema. 

 Daniele Dionisio da Silva (Professora do Instituto de Relações 

Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro [IRID/UFRJ]), 

apresentou a palestra “O ambiente fluvial brasileiro e os fluxos transnacionais de 

ilícitos”. A professora expôs sua pesquisa, incluindo o produto “Atlas da 

Segurança Marítima”, que, por sua vez, mostra a participação da logística fluvial 

para a dinâmica de ilícitos transnacionais e compara ainda a atenção institucional 

do Estado brasileiro em estabelecer forças policiais direcionadas à vigilância de 

estradas e aos corredores fluviais, destacando a importância de ambos para a 

interiorização das redes ilícitas. 

Marco Antonio Palhano (Chefe do Serviço de Fronteiras da Coordenação-

Geral do Comando Conjunto de Operações Especiais [PRF]), conduziu a 

apresentação “O interesse econômico e o desenvolvimento social nas 

fronteiras”, onde expôs características das cidades gêmeas das fronteiras 

brasileiras e elementos sociais que podem ser interpretados como 

incentivadores à prática de crimes transfronteiriços, destacando a dinâmica 

social e microeconômica da fronteira frente à ideia que se tem dela juridicamente. 

Por fim, o próprio moderador, Luciano Stremel Barros (IDESF), conduziu 

as perguntas para os debates.  

 

Mesa: Operações na faixa de fronteira: planejamento, coordenação e 

execução 

Moderador: Prof. Dr. Tássio Franchi (ECEME). 

Debatedor: Delegado Emerson Rodrigues (CIOF). 



 

 

Palestrante 1: Georgingtown Haullinson Faria (Coronel de Infantaria 

comandante do 34 Batalhão de Infantaria Mecanizada). 

Palestrante 2: Mark Tollemache (Delegado da Receita Federal em Dionísio 

Cerqueira - SC). 

Palestrante 3: Luiz Alexandre Gomes da Silva (Superintendente PRF/MS). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática 

  

Georgingtown Haullinson Faria (Coronel de Infantaria comandante do 34 

Batalhão de Infantaria Mecanizada), apresentou a palestra “O emprego da 15ª 

Brigada de Infantaria Mecanizada na faixa de fronteira”, em que mostra o 

histórico e o papel da Organização Militar em Foz do Iguaçu através da 

exemplificação de operações nas quais a unidade participou e suas 

características táticas e operacionais. O palestrante também apresenta relatos 

de sua experiência no terreno acerca dos aspectos da população que é, 

eventualmente, participante de atividades alvo do controle da unidade militar em 

apoio às operações ostensivas na faixa de fronteira do arco sul. 

Mark Tollemache (Delegado da Receita Federal em Dionísio Cerqueira - 

SC), apresentou a palestra “Operação Dionísio: estudo de caso sobre a 

integração de forças de segurança na fronteira com a Argentina”, na qual o 

Delegado mostra o caso de uma operação cujo alvo eram as atividades de 

contrabando e descaminho na fronteira sul do Brasil, em especial, na fronteira 

Brasil-Argentina, destacando as necessidades da cooperação interagências 

para o sucesso da operação e aspectos que beneficiam a região. 

https://www.youtube.com/watch?v=fpcBmepD1D8&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=7&ab_channel=IDESF


 

 

Luiz Alexandre Gomes da Silva (Superintendente PRF/MS), abordou o 

tema “Ações da PRF na Faixa de Fronteira”, quando mostrou os números da 

instituição, destacando a presença, postos, e ambiente operacional da Polícia 

Rodoviária Federal. Além disso, comentou sobre orientação sistemática 

inteligente sobre a qual seus agentes operam e as interações que beneficiam a 

instituição em sua atividade ostensiva.  

Por fim, o Delegado Emerson Rodrigues (CIOF), conduziu os debates. 

 

Mesa: Operações Interagências: desafios e oportunidades 

Moderador: Prof. Dr. Tomaz Espósito Neto (UFGD). 

Debatedora: Profa. Dra. Ana Luiza Bravo e Paiva (ECEME). 

Palestrante 1: Fabiano Bordignon (Delegado de Polícia Federal). 

Palestrante 2: Alexandre Collares Barbosa (Procurador da República [MPF]). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática 

  

Fabiano Bordignon (Delegado de Polícia Federal), apresentou a palestra 

homônima à temática da mesa, na qual expõe as relações cooperativas da 

tríplice fronteira a partir de uma lente mais voltada à segurança pública, 

destacando a legislação que abarca tais ações conjuntas, problemas e as 

alterações que incluíram as Polícias Penais na gama de agências responsáveis 

pela Segurança Pública no Brasil. Além disso, mostrou uma série de casos e 

seus produtos onde as operações cooperativas entre forças de segurança do 

Brasil, Paraguai e Argentina obtiveram êxitos.  

https://www.youtube.com/watch?v=FTN7bqGy-ls&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=8&ab_channel=IDESF


 

 

Alexandre Collares Barbosa (Procurador da República [MPF]), 

apresentou a palestra “Negociação por princípios entre agências”, na qual foi 

exposta, de forma didática, a forma como o alinhamento cultural e operacional 

se torna essencial para a capacidade de operar, conjuntamente, diferentes 

agências responsáveis pela investigação, fiscalização e controle no Brasil. 

Por fim, a Professora Ana Luiza Bravo e Paiva (ECEME) conduziu as 

perguntas para debate da mesa. 

 

Mesa: Segurança das infraestruturas críticas e cibersegurança 

Moderador: Prof. Dr. Gustavo da Frota Simões (ECEME). 

Debatedor: Prof. Dr. Fernando José Ludwig (UFT). 

Palestrante 1: Alfredo Taranto (Superintendente de Segurança Empresarial de 

Itaipu Binacional [Margem brasileira]). 

Palestrante 2: Paulo César Pellanda (IME). 

Apresentação: Vídeo da mesa temática 

 

Alfredo Taranto (Superintendente de Segurança Empresarial de Itaipu 

Binacional [Margem brasileira]), apresentou palestra intitulada “Segurança de 

Infraestrutura Crítica/Visão da importância estratégica de Itaipu Binacional”, em 

que expôs a composição jurídica e operacional da Itaipu Binacional acerca de 

sua infraestrutura crítica, destacando as ameaças do ponto de vista da 

companhia baseada em conceitos e diretrizes do Estado brasileiro, além de 

casos e da estrutura de segurança da companhia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ipHs65yanVo&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=9&ab_channel=IDESF


 

 

Paulo César Pellanda (IME), realizou a apresentação “Segurança 

Cibernética de Sistemas Ciberfísicos Aplicada a Infraestruturas Críticas”, na qual 

expôs, de maneira técnica, a gestão de informação responsável pelo apoio 

operacional na segurança de infraestruturas críticas baseado no estudo de caso 

da Itaipu Binacional, destacando as vulnerabilidades baseadas em pesquisas do 

Parque Tecnológico de Itaipu e do Instituto Militar de Engenharia do Exército 

Brasileiro. 

Por fim, o professor Fernando José Ludwig (UFT) conduziu os debates da 

mesa. 

 

Palestra: As consequências não intencionais da paz: fronteiras pacíficas e 

fluxos ilícitos transnacionais 

Palestrante: Prof. Arie Kacowicz (Departamento de Relações Internacionais da 

Universidade Hebraica de Jerusalém). 

Introdução à aula: Prof. Dr. Tássio Franchi (ECEME) 

Apresentação: Vídeo da palestra do Professor Kacowicz 

  

Na palestra, o professor se propôs a ampliar a visão acerca do 

comportamento das populações da fronteira dos países de maneira comparativa, 

destacando variáveis baseadas na governança dos Estados fronteiriços e o 

índice de desenvolvimento humano de suas populações nas regiões dos estudos 

de caso. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRyXbLlhOVo&list=PL704Ey1dn4aBwgbuXgSDFeIOJyqNT3xay&index=10&ab_channel=IDESF


 

 

Visita técnica 

 Ao longo do dia 24 de junho de 2022, como parte do quarto dia de 

atividades do “Terceiro Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações: 

Estudos sobre ajuda humanitária e segurança Integrada”, foi realizada visita 

técnica à Usina Hidrelétrica de Itaipu, onde foram apresentadas as instalações 

da empresa e seu funcionamento prático; em seguida, a visitação seguiu ao 

Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF), onde o Delegado Emerson 

Rodrigues apresentou as instalações do centro, seu funcionamento, 

proposta/objetivos e exemplos de casos investigados pela unidade. 

 

Resultados alcançados 

Além do alcance relacionado à quantidade de pessoas que tiveram a 

oportunidade de acessar a conteúdos de relevância para o desenvolvimento das 

áreas de fronteira e da sociedade como um todo, conforme detalhado nos tópicos 

anteriores, é importante citar os ganhos para a imagem institucional da Itaipu 

Binacional, como patrocinadora do evento e também pelos trabalhos que pôde 

apresentar nas palestras, e também para a imagem institucional dos 

organizadores do evento: IDESF, ECEME e UFGD, bem como os apoiadores. 

A imprensa também repercutiu notícias sobre o Simpósio. Ao todo, foram 

mapeadas 19 divulgações em portais de notícias, jornais impressos e rádios. 

Também foi registrado o compartilhamento do evento nas mídias sociais dos 

organizadores do evento. A seguir, está a listagem das notícias relacionadas ao 

Simpósio divulgadas na mídia/sites acadêmicos. Primeiro está o título do press-

release que deu origem às notícias e, na sequência, os links: 

 

Inscrições abertas para o Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações 

https://alacip.org/?p=43958 

https://www.douradosnews.com.br/dourados/organizado-pela-ufgd-evento-

sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24/1185750/ 

https://silvanacanal.com.br/index.php/2022/05/17/inscricoes-abertas-para-o-3o-

simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/ 

https://alacip.org/?p=43958
https://www.douradosnews.com.br/dourados/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24/1185750/
https://www.douradosnews.com.br/dourados/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24/1185750/
https://silvanacanal.com.br/index.php/2022/05/17/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://silvanacanal.com.br/index.php/2022/05/17/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/


 

 

https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/3-simposio-

de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes 

https://www.h2foz.com.br/fronteira/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-

defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/ 

https://portal.ufgd.edu.br/noticias/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-

nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho 

https://wp.ufpel.edu.br/ri/2022/05/23/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-

e-migracoes/ 

https://ppgefcpan.ufms.br/inscricoes-abertas-para-o-simposio-de-defesa-

nacional-fronteiras-e-migracoes/ 

 

Últimos dias para inscrições no Simpósio de Defesa Nacional 

https://www.h2foz.com.br/entrevistas/simposio-em-foz-reune-especialistas-

para-debater-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/ 

https://www.h2foz.com.br/fronteira/ultimos-dias-para-inscricoes-no-simposio-de-

defesa-nacional/ 

https://psychic-live.club/2022/06/20/simposio-em-foz-reune-especialistas-para-

debater-defesa-nacional-fronteiras-e-migracao-h2foz/ 

https://arteecultura.zerouminforma.com.br/21-06-3-simposio-de-defesa-

nacional/ 

 

Começa nesta terça-feira, em Foz do Iguaçu, o “Simpósio de Defesa Nacional, 

Fronteiras e Migrações” 

https://www.acontecenors.com.br/noticia/60546/comeca-nesta-terca-feira-em-

foz-do-iguacu-o-qsimposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoesq 

https://gdia.com.br/noticia/simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes-

comeca-nesta-terca-em-foz 

https://www.youtube.com/watch?v=nYZEXQi6cOg 

https://www.agorams.com.br/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-

nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho/ 

 

https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes
https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes
https://www.h2foz.com.br/fronteira/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://www.h2foz.com.br/fronteira/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho
https://wp.ufpel.edu.br/ri/2022/05/23/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://wp.ufpel.edu.br/ri/2022/05/23/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://ppgefcpan.ufms.br/inscricoes-abertas-para-o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://ppgefcpan.ufms.br/inscricoes-abertas-para-o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://www.h2foz.com.br/entrevistas/simposio-em-foz-reune-especialistas-para-debater-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://www.h2foz.com.br/entrevistas/simposio-em-foz-reune-especialistas-para-debater-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://www.h2foz.com.br/fronteira/ultimos-dias-para-inscricoes-no-simposio-de-defesa-nacional/
https://www.h2foz.com.br/fronteira/ultimos-dias-para-inscricoes-no-simposio-de-defesa-nacional/
https://psychic-live.club/2022/06/20/simposio-em-foz-reune-especialistas-para-debater-defesa-nacional-fronteiras-e-migracao-h2foz/
https://psychic-live.club/2022/06/20/simposio-em-foz-reune-especialistas-para-debater-defesa-nacional-fronteiras-e-migracao-h2foz/
https://arteecultura.zerouminforma.com.br/21-06-3-simposio-de-defesa-nacional/
https://arteecultura.zerouminforma.com.br/21-06-3-simposio-de-defesa-nacional/
https://www.acontecenors.com.br/noticia/60546/comeca-nesta-terca-feira-em-foz-do-iguacu-o-qsimposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoesq
https://www.acontecenors.com.br/noticia/60546/comeca-nesta-terca-feira-em-foz-do-iguacu-o-qsimposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoesq
https://gdia.com.br/noticia/simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes-comeca-nesta-terca-em-foz
https://gdia.com.br/noticia/simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes-comeca-nesta-terca-em-foz
https://www.youtube.com/watch?v=nYZEXQi6cOg
https://www.agorams.com.br/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho/
https://www.agorams.com.br/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho/


 

 

Alternativas para segurança, defesa e desenvolvimento das áreas de fronteira 

são apresentadas em Simpósio 

http://fronteiranews.com/alternativas-para-seguranca-defesa-e-

desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/ 

https://www.tererenews.com.br/destaques/alternativas-para-seguranca-defesa-

e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/ 

https://www.pontaporainforma.com.br/alternativas-para-seguranca-defesa-e-

desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/ 

 

Além dos resultados citados, destaca-se o networking e a interação 

proporcionados pelo Simpósio entre as forças de segurança e demais 

participantes e também as possibilidades de pesquisa e integração entre as 

diferentes organizações são essenciais para uma agenda permanente com foco 

no desenvolvimento das fronteiras. 

 

Matérias publicadas no site do IDESF 

Inscrições abertas para o Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações 

Link: https://www.idesf.org.br/2022/05/17/inscricoes-abertas-para-o-3o-

simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/ 

 

Simpósio debate monitoramento das fronteiras, segurança pública e redes 

criminosas. Vídeos estão disponíveis no site 

Link: https://www.idesf.org.br/2022/06/22/primeiros-paineis-do-simposio-

debatem-monitoramento-das-fronteiras-seguranca-publica-e-redes-criminosas-

videos-estao-disponiveis-no-site/ 

 

Alternativas para segurança, defesa e desenvolvimento das áreas de fronteira 

são apresentadas em Simpósio 

Link: https://www.idesf.org.br/2022/06/26/alternativas-para-seguranca-defesa-e-

desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/ 

 

http://fronteiranews.com/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
http://fronteiranews.com/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
https://www.tererenews.com.br/destaques/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
https://www.tererenews.com.br/destaques/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
https://www.pontaporainforma.com.br/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
https://www.pontaporainforma.com.br/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
https://www.idesf.org.br/2022/05/17/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://www.idesf.org.br/2022/05/17/inscricoes-abertas-para-o-3o-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes/
https://www.idesf.org.br/2022/06/22/primeiros-paineis-do-simposio-debatem-monitoramento-das-fronteiras-seguranca-publica-e-redes-criminosas-videos-estao-disponiveis-no-site/
https://www.idesf.org.br/2022/06/22/primeiros-paineis-do-simposio-debatem-monitoramento-das-fronteiras-seguranca-publica-e-redes-criminosas-videos-estao-disponiveis-no-site/
https://www.idesf.org.br/2022/06/22/primeiros-paineis-do-simposio-debatem-monitoramento-das-fronteiras-seguranca-publica-e-redes-criminosas-videos-estao-disponiveis-no-site/
https://www.idesf.org.br/2022/06/26/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/
https://www.idesf.org.br/2022/06/26/alternativas-para-seguranca-defesa-e-desenvolvimento-das-areas-de-fronteira-sao-apresentadas-em-simposio/


 

 

Matérias publicadas no site do PPGCM – ECEME 

Link: http://www.ppgcm.eceme.eb.mil.br/index.php/pt/eventos-2/555-3-

simposio-sobre-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes 

 

Matérias publicadas no site da UFGD 

Link: https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/3-

simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes 

 

Link: https://portal.ufgd.edu.br/noticias/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-

defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho 

 

 

 

 

http://www.ppgcm.eceme.eb.mil.br/index.php/pt/eventos-2/555-3-simposio-sobre-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes
http://www.ppgcm.eceme.eb.mil.br/index.php/pt/eventos-2/555-3-simposio-sobre-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes
link:%20https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes
link:%20https://portal.ufgd.edu.br/setor/assessoria-comunicacao/calendario/3-simposio-de-defesa-nacional-fronteiras-e-migracoes
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/organizado-pela-ufgd-evento-sobre-defesa-nacional-acontece-de-21-a-24-de-junho

