
Seminário "Gênero e Segurança Pública: A experiência da Ronda Maria 
da Penha da PMBA" 

 
 

Apresentação 
 

A Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública em Sergipe, desde a sua 
criação, a partir do imprescindível apoio do Ministério da Justiça e da Universidade 
Federal de Sergipe, tem se notabilizado  no campo da formação profissional de 
operadores da área de Segurança Pública e de membros da sociedade em geral por 
meio da oferta de cursos de especialização, de aperfeiçoamento, bem como do 
desenvolvimento de pesquisas relacionadas à compreensão da criminalidade, da 
violência e da atuação dos órgãos que integram o sistema de justiça criminal no Brasil. 

Nesse processo, destaca-se a realização de mais de uma dezena de seminários com a 
participação de renomados especialistas do país. Essas ações ajudaram a firmá-la 
como um espaço profícuo de produção e difusão dos conhecimentos na área. Nas 
últimas edições dos cursos de especialização, a Coordenação da Renaesp-SE tem 
investido na divulgação e debate em torno de experiências consideradas exitosas no 
país no campo da Segurança Pública. 

Desse modo, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB-
SE e o Laboratório de Estudos sobre Sociedade e Segurança da UFS, a Renaesp-SE 
realizará, no dia 28 de maio de 2018, às 15h, no Auditório da OAB-SE, o Seminário 
"Gênero e Segurança Pública: A experiência da Ronda Maria da Penha da PMBA", que 
terá como palestrante a Major Denice Santiago e discutirá sobre o trabalho policial na 
proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 
 

Programação 
 

14h30 - Credenciamento 

15h - Abertura (Palavra da Coordenadora Geral da Renaesp-SE, Profa. Joelina 
Menezes e da Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB-SE, 
Profa. Adélia Moreira Pessoa) 

15h20 – Palestra - Major Denice Santiago 

16h20 - Debate 

17h30 - Encerramento 

 


