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Ciclo de Convocações de Experiências em Análise Criminal nas Américas  
Primeira Convocação 2021 

 
1) Justificação 
 
Com o propósito de promover a cooperação prática, a Comunidade Interamericana de Analistas 
Criminais, com o apoio da IACA, busca facilitar o intercâmbio de experiências inovadoras e efetivas 
em análise criminal e na gestão de informação/conhecimento no âmbito da segurança pública, em 
particular entre governos, observatórios, polícias, centros acadêmicos de análise/investigação e 
organizações da sociedade civil nas Américas. O Ciclo de Convocações de Experiências em Análise 
Criminal nas Américas é um dos principais instrumentos da Comunidade para contribuir para esse 
propósito. 
 
A Convocação representa um chamado a apresentar, no plano hemisférico, iniciativas originais 
que representem melhorias nos ciclos da análise, da informação e da geração de conhecimento 
para alimentar o desenho, a implementação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas 
de prevenção de delitos e violências nas Américas. 
 
Esse convite visa a incentivar o interesse e o aprendizado coletivo a partir da divulgação e 
exposição de ações/casos/experiências na implementação de alguma mudança ou solução, 
modelo/processo de trabalho, produto de análise, serviço ou ferramenta para melhorar a 
eficiência e a eficácia da análise a fim de guiar, de maneira integral, informada e com 
conhecimento real do território, as intervenções em matéria de prevenção de delitos e violências.  
 
2) Características da Convocação 
 
O chamado a apresentar experiências inovadoras e efetivas em análise criminal é voluntário e 
aberto a analistas criminais ou pessoas com tarefas semelhantes nos países membros da 
Organização dos Estados Americanos. O chamado será feito todos os anos.  
 
O público-alvo e as audiências priorizadas são analistas e/ou unidades de análise de dados e 
informações em organismos públicos e/ou privados, da sociedade civil e da academia no setor de 
segurança e justiça penal. Dessa forma, os interessados em participar podem pertencer a 
ministérios/secretarias de segurança, instituições policiais, ministérios públicos ou promotorias 
públicas, governos locais, observatórios do delito e centros acadêmicos ou de pesquisa em 
segurança, entre outros. 
 
Todos os anos serão selecionadas as iniciativas que, a partir da melhoria/adaptação/inovação 
introduzida e dos resultados evidenciados, mereçam ser apresentadas aos membros da 
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Comunidade em um evento virtual e divulgadas por meio do Mapa de Experiências em Análise 
Criminal, hospedado na Comunidade Interamericana de Analistas Criminais.  
 
A Convocação será conduzida pela Secretaria Técnica, que é integrada pela Associação 
internacional de Analistas Criminais, pela Rede IACA Chile e pelo Departamento de Segurança 
Pública da OEA. A Secretaria Técnica será responsável por:  
 

i. Lançar a Convocação 
ii. Convocar o Júri Internacional, explicar o processo, as regras e os critérios de seleção 
iii. Receber, revisar, filtrar e pré-selecionar as propostas, com base nos critérios de seleção 
iv. Contatar os que foram pré-selecionados e os que não foram 
v. Enviar as propostas pré-selecionadas ao Júri Internacional 
vi. Anunciar as propostas selecionadas e agradecer a todos pela participação 
vii. Carregar as propostas pré-selecionadas no Mapa da Comunidade, destacando aquelas 

que teriam sido selecionadas 
viii. Organizar o evento virtual anual 

 
Por sua vez, as experiências destacadas serão selecionadas por um Júri Internacional. Os membros 
deste júri deverão: 
 

i. Selecionar as propostas inovadoras e efetivas em análise criminal e em análise de 
dados/informações para a prevenção do delito e das violências  

ii. Contatar os autores das propostas selecionadas 
iii. Participar do evento de apresentação das propostas selecionadas 

 
3) Chamado  
 
O chamado para a primeira Convocação será feito durante um evento virtual planejado para a 
terça-feira 31 de agosto de 2021. Na ocasião, serão apresentadas duas experiências destacadas e 
efetivas em análise criminal: 
 

i. Programa Policiamiento Focalizado por Puntos Calientes, do Município de La Plata, 
Província de Buenos Aires, Argentina. 

ii. Desenvolvimento da Plataforma Integral de Análise, Informação, Georreferenciação e 
Estudos sobre Segurança e o seu papel na redução de delitos de alto impacto e delitos 
patrimoniais no Estado de Tamaulipas, México  

 
As bases do chamado serão postadas na Comunidade Interamericana de Analistas Criminal, nos 
sites da IACA e da Rede IACA Chile, e serão enviadas aos Estados membros por meio das suas 
respectivas missões permanentes junto à OEA.  
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Neste evento, também será lançada e apresentada oficialmente a Comunidade Interamericana de 
Analistas Criminais.  
 
4) Critérios para a apresentação de experiências 
 
As experiências deverão fazer referência a uma prática recente, implementada nos últimos três 
anos (2018-2020) nos planos nacional, subnacional e/ou municipal-local e que possa demonstrar 
resultados concretos e efetivos.  
 
Serão consideradas, em particular, as experiências que claramente se vincularem com um ou com 
diversos tipos de análise, de acordo com a categorização da International Association of Crime 
Analysts (IACA) e a Comunidade Interamericana de Analistas Criminais:1 
 

a) Análise do problema 
b) Análise tática 
c) Análise estratégica 
d) Análise investigativa 
e) Análise de inteligência  
f) Análise operacional 
g) Análise administrativa 
h) Análise preditiva 

 
Além disso, serão levadas em conta as experiências que adotaram algum tipo de enfoque de 
prevenção: 
 

a) Prevenção primária/universal  
b) Prevenção secundária/seletiva  
c) Prevenção terciária/indicada  
d) Prevenção situacional  
e) Prevenção comunitária/local  

 
5) Postulação de experiências 
 
Os interessados em participar deverão preencher as informações requeridas em um formulário 
padronizado, elaborado para essa finalidade (anexo), que tem os seguintes campos: 
 

 
1 Link da Comunidade Interamericana de Análise Criminal: https://portal.educoas.org/es/redes/oeadsp/analistas-
criminales-crime-analysts 
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a) Contexto situacional: Identificação do problema criminal ou de violência e/ou fatores 
associados com a vitimização e com a concentração de riscos. 

 
b) Identificação da necessidade: Frente ao contexto situacional, descrição da necessidade em 

matéria de dados, informações, análise criminal e produtos/ferramentas/serviços para se 
entender integralmente o problema criminal ou de violência e os fatores associados com 
a vitimização e com a concentração de riscos. 

 
c) Objetivos e metas: Com base no problema criminal ou de violência e nas necessidades 

em matéria de dados, informações, análise criminal e produtos/ferramentas/serviços 
identificados, enumerar os objetivos e metas estabelecidos na experiência. 

 
d) Ações realizadas: Processos, ferramentas, sistemas e atividades levadas a cabo para 

melhorar, adaptar ou inovar na gestão e análise de dados/informações e na geração de 
conhecimento para, dessa maneira, se alcançar um entendimento mais acabado, integral 
e focalizado do problema criminal ou de violência que se tenta abordar, de acordo com 
objetivos e metas estabelecidos. 

 
e) Avaliação: Indicadores de atividade, eficiência, resultados ou impactos associados com a 

experiência de melhoria, adaptação ou inovação na gestão e análise de dados/informações 
e na geração de conhecimento que teriam contribuído para a abordagem/prevenção do 
problema criminal ou de violência identificado no terreno.  

 
f) Ações para a sistematização e/ou transferência da experiência: Ações executadas 

(elaboração de relatórios, manuais, publicações, organização de 
eventos/seminários/capacitações, entre outros) que contribuiriam para a divulgação da 
experiência na própria organização ou em outras entidades, facilitando a apropriação e o 
aprendizado. 

 
Cada um desses campos de informação deverá ser informado de maneira sintética, breve e concisa 
(não mais de 500 caracteres por campo). 
 
6) Etapas e prazos da Convocação 2021 
 
O processo será realizado em cinco etapas: 
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Primeira Etapa | Postulação de experiências 
 
Terça-feira 31 de agosto e sexta-feira 29 de outubro: Postulação das experiências por meio de um 
formulário digital disponível no site da Comunidade Interamericana.  
 
Segunda etapa | Pré-seleção de experiências 
 
Segunda-feira 1º de novembro e sexta-feira 17 de dezembro: Com base nas postulações recebidas 
e nos critérios de escolha estabelecidos, a Secretaria Técnica fará a revisão e pré-seleção das 
experiências. Os resultados dessa etapa serão comunicados aos postulantes. 
 
Terceira etapa |Apresentação de experiências 
 
De segunda-feira 3 de janeiro a segunda-feira 28 de fevereiro: Os pré-selecionados serão 
convidados a escrever e enviar um texto (5-6 páginas), seguindo as instruções de formato e 
conteúdo.  
 
Quarta etapa | Seleção de experiências destacadas 
 
De terça-feira 1º de março a sexta-feira 1º de abril: Seleção das experiências destacadas pelo Júri 
Internacional. 
 
Quinta etapa | Anúncio e divulgação de experiências destacadas 
 
De segunda-feira 4 de abril a sexta-feira 29 de abril: Conferência virtual para a apresentação das 
experiências destacadas. Sistematização no Mapa de Experiências da Comunidade 
Interamericana. Produção de podcasts com base nas experiências destacadas. 
 
7) Consultas e envio de postulações 
 
Em caso de dúvidas, perguntas ou consultas, por favor entrar em contato com: 
 
Karen Bozicovich: kbozicovich@oas.org 
Gerardo Contreras: gerardo@iacachile.cl 
 
As postulações com base no formulário elaborado para essa finalidade podem ser enviadas para 
os mesmos endereços de e-mail acima indicados até sexta-feira 29 de outubro, encerramento de 
atividades. 


