




1 

 

Curso

Segurança socioeducativa no contexto 
da escolta, do acompanhamento e do 
gerenciamento de crises no Sistema 
Socioeducativo

Anne Shirlly de Sousa Silva

Tatiana Valente Gushiken

 

Noções Básicas de Inteligência
Aspectos Gerais a serem tratados (carga horária: 4h)

- Em que consiste a Atividade de Inteligência?
- Quais são suas ramificações?
- Aplicação da Inteligência no Sistema Socioeducativo
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INTELIGÊNCIA
Definição Geral

• Exercício permanente e sistemático de ações especializadas

• Acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na esfera 

da Segurança Pública

 

Atividade de 
Inteligência

Inteligência
(Produção)

Contrainteligência
(Proteção)

Ramos da Atividade de Inteligência
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Atividade de Inteligência 

• Assessoramento do tomador de decisões nos assuntos de inteligência

.....................

 

Obtenção dos Dados:

• Informes

• Fontes abertas (Internet, Redes Sociais, Jornais...)

• Banco de Dados

• Dados Negados ou Não Encontrados (Busca)
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INTELIGÊNCIA

DADO INFORMAÇÃO
AQUISIÇÃO

INTERPRETAÇÃO

APURAÇÃO
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DESAFIO

 

Quantos cavalos
consegue encontrar

Na tela?
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Produção de Conhecimento

• É a Atividade de Inteligência que visa à Produção de Conhecimento

para o Processo Decisório dos Gestores, conhecimentos estes que devem 

ser produzidos para identificar as causas e tendências dos 

fatos/situações, procurando analisar e avaliar seus reflexos quanto às 

oportunidades e ameaças para ações imediatas. 

 

CONTRAINTELIGÊNCIA: prevenir, detectar, obstruir e 
neutralizar a inteligência adversa, espionagem e ações de 
qualquer natureza 

- SEGAT – Segurança Ativa: conjunto de medidas de caráter eminentemente 
ofensivo, destinadas a detectar, identificar, avaliar, analisar e neutralizar 
ações adversas de elementos ou grupos de qualquer natureza dirigidas 
contra o Sistema. 
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SEGOR

CONTRAINTELIGÊNCIA: prevenir, detectar, obstruir e 
neutralizar a inteligência adversa, espionagem e ações de 
qualquer natureza 

- SEGOR – Segurança Orgânica: conjunto de medidas 
de caráter eminentemente defensivo, destinado a 
garantir o funcionamento da instituição, de modo a 
prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer 
natureza.

Segurança de Pessoal. Ex Normas e Procedimentos
Segurança de Documentação. Ex. Classificação, Arquivamento
Segurança das Comunicações. Ex. Firewall

 

Atividade de InteligênciaAtividade de Inteligência

Gestão de Risco
 



8 

 

Gestão de Risco
A Gestão e Risco consiste em identificar, avaliar, obter e aplicar recursos 

necessários à antecipação, prevenção e resolução de riscos que podem tanto se 
tratar de eventos negativos que podem gerar crise quanto oportunidades que 

podem gerar melhorias. 

 

SOCIOEDUCATIVO
O reconhecimento da existência dos riscos dentro das unidades do sistema
socioeducativo é crucial para a prevenção e o enfrentamento de situações limites
que possam desagregar e causar danos para algumas pessoas, alguns setores ou
uma unidade inteira.

Agressões

Motins Fugas Incêndios

DepredaçõesConflitos
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Sigilo das Informações
• Termo de Confidencialidade
• Lei Geral de Proteção dos 

Dados Pessoais
• Art. 143 ECA – É vedada a 

divulgação de atos judiciais, 
policiais e administrativos que 
digam respeito a crianças e 
adolescentes a que se atribua 
autoria do ato infracional. 

• Portaria nº 10 da SEGAD –
prevenção e segurança

 

• Integridade ECA (art. 17)
• Preservação da identidade ECA 

(art. 143, 247)
• Acompanhamento ECA (art. 94, 

XIII)
• Princípio da Proteção Integral
• Princípio da Dignidade Humana 

(CF/88)

Adolescente
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Atividade de Inteligência 

.....................

- Subsidiar o gestor no processo decisório referente aos
adolescentes que estão vinculados ao socioeducativo.

 

GGestão de Riscos

Assistência 
Social

Pedagogia

Psicologia Saúde

Segurança
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Simbologias e Saudações

Pichações Numerações Saudações

Tatuagens Corte de cabelo Sombrancelhas

Bigode 
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Numerações
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Numerações

 

Numerações
Tudo 3, TD3, TDIII 
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Numerações com gestos

vídeo
https://ponte.org/faccao-ameaca-mc-poze-e-
governo-baiano-proibe-realizacao-de-festival/

 

Gestos
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Gestos

 

Gestos
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Gestos - O símbolo é uma referência ao traficante PAULO 
CESAR SILVA DOS SANTOS (LINHO), um dos fundadores do ADA.
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SSOBRANCELHA

 

TATUAGENS

Pentagrama com as letras PCRFK (Primeiro Comando Recôncavo
Facção Nazaré Katiara) – KATIARA (Bahia)
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TATUAGENS

 

BIGODE
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CORTES DE CABELO

 

CORTES DE CABELO
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CORTES DE CABELO

 

CORTES DE CABELO
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RRoupa

 

Investimento do crime organizado com 
políticos
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Matriz de Risco
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MMudança de cenário

Ações 
Preventivas

Análise de 
riscos 

Comunicação 
Integrada

Antecipação 
de Fatos

Protocolos de 
Segurança

 

http://egov.df.gov.br

Obrigada!

gestaoderisco@sejus.df.gov.br

 

 


