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> Justiça, CiênCia e teCnologia

Com o apoio institucional da Polícia Federal e do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação, a Conferência 
Internacional de Ciências Forenses em Multimídia e Segurança 
Eletrônica (ICMedia) congregará autoridades nacionais e 
internacionais nas áreas de segurança pública e criminalística, 
além de cientistas, pesquisadores e desenvolvedores, visando o 
debate e o aprimoramento das ciências forenses em multimídia e 
de segurança eletrônica.

Será uma excelente oportunidade para a produção e 
disseminação de conhecimento que fomente o desenvolvimento 
de soluções e inovações tecnológicas com o objetivo de atender 
as reais necessidades da segurança pública.



> Desenvolvimento

> ambiente de integração

Uma conferência acadêmica, integrada com uma exposição tecnológica, em um fórum 
de discussão voltado à disseminação e ao aprimoramento das ciências forenses em 

multimídia e segurança eletrônica, abordando assuntos relativos à identificação digital, 
ao monitoramento eletrônico e aos controles de fronteiras e de acesso a ambientes.

Participam  profissionais envolvidos direta e indiretamente com segurança 
pública, pesquisadores, acadêmicos e desenvolvedores de tecnologias para o 

debate das Ciências Forenses em Multimídia com vistas ao aprimoramento 
de soluções tecnológicas, de métodos e doutrinas, que, conjuntamente, 

contribuam para a melhoria da qualidade da prova pericial de 
multimídia.

Com 2.000m², a Exposição Tecnológica apresentará 
soluções e produtos desenvolvidos pela indústria 
nas áreas de multimídia e de segurança eletrônica, 
propiciando a atualização dos profissionais e 
estimulando o desenvolvimento e a inovação de 
produtos e sistemas de acordo com as especificidades 
da segurança pública nacional, levando-se em 
consideração os requisitos forenses.



> trilhas temáticas

CientífiCa: apresentação de trabalhos científicos relacionados às Ciências Forenses 
em Multimídia e Segurança Eletrônica, incluindo estudo de casos e ensaios de caráter 
pericial, abordando-se a  natureza do problema, os óbices enfrentados, as soluções, 
as fragilidades e as necessidades de desenvolvimento e aprimoramento tecnológico 
nas áreas de análise forense de imagens e fonética forense.

teCnologia: palestras e trabalhos de caráter técnico ou científico, relacionados ao 
estado da técnica e ao desenvolvimento e à prospecção de tecnologias e soluções 
voltadas para a  segurança eletrônica e para a análise forense de evidências 
multimídia.

Direito e ÉtiCa em VigilânCia e Segurança PúbliCa: palestras abordando 
aspectos jurídicos, éticos, sociais e econômicos relacionados à análise forense de 
evidências multimídia e ao monitoramento eletrônico.

goVernamental: Palestras sobre práticas de implementação e o estado atual 
de soluções tecnológicas empregadas por órgãos  governamentais em âmbito 
nacional ou internacional nas áreas de identificação digital, vigilância, monitoramento 
eletrônico, controles de fronteiras e de acesso a ambientes públicos e privados.



> grandes eventos
a tecnologia a favor do brasil.

Com o advento da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016, a Conferência foi idealizada 
para reunir os profissionais de segurança pública, os pesquisadores, as empresas de 
tecnologia e a industria, tratando de questões como a segurança eletrônica na identificação 
digital de pessoas e veículos, no controle de fronteiras, no controle de acesso a estádios e no 
monitoramento de ambientes. 



> todos pelo 
desenvolvimento do brasil.

• Peritos Oficiais
• Especialistas forenses
• Policiais e profissionais de segurança pública do Brasil e internacionais
• Comunidade científica internacional
• Pesquisadores, educadores e demais profissionais das Ciências Forenses 
em Multimídia e Segurança Eletrônica



• Presidência da República

• Ministros e Secretários Executivos

• Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica

• Governadores dos Estados e do Distrito Federal

• Diretores e Superintendentes da Polícia Federal

• Secretário Nacional de Segurança Pública e Secretários 

Estaduais e Distritais

• Membros do Conselho Nacional de Segurança Pública

• Diretores dos Institutos de Criminalística

• Diretores dos Institutos de Identificação

• Chefes de Polícia do Brasil e de outros países

• Interpol

• Agência Brasileira de Inteligência

• Supremo Tribunal Federal

• Tribunais Superiores

• Conselho Nacional de Justiça

• Ministério Público Federal e do Estados

• Conselho Nacional do Ministério Público

• Advocacia Geral da União

• OAB

• Receita Federal

• Parlamentares da Câmara dos Deputados

• Parlamentares do Senado Federal

• Comissão de Constituição e Justiça e de Segurança da 

Câmara e do Senado

• Universidades e Centros de Pesquisa

• Entidades do terceiro setor



> exposição tecnológica

Estandes construídos num ambiente cenográfico irão remeter os participantes 
a uma cidade virtual, onde serão apresentadas soluções de vanguarda em 
tecnologias de segurança eletrônica e análise de evidências multimídias.



> cidade digital
a cidadania no dia-a-dia de todos.

Uma Cidade Digital, onde todos poderão vivenciar as tendências 
e novidades tecnológicas usadas em prol da cidadania e da 
segurança pública

Simulações demonstrarão como, em instituições públicas e 
privadas,  as tecnologias serão simples, rápidas e seguras na 
vida das pessoas. É o cidadão com acesso digital.



Soluções e sistemas para 
identificação digital, controles de 
fronteira e de acesso, monitoramento 
eletrônico estarão presentes em 
cenários alusivos a estádios, bancos, 
aeroportos e outros.





> EvEntos Coligados
todos unidos pElo dEsEnvolvimEnto.

EvEntos Coligados

Potencializando os benefícios da iCMedia 2012 e reforçando suas premissas basilares, a 
integração e o aprimoramento, o projeto conta com eventos preparatórios e paralelos.

 
EvEntos PrEParatórios

“Estado-da-arte”
iEEE intl. Workshop on information Forensics and security, realizado pela signal Processing 
society do institute of Electrical and Electronic Engineer. Foz do iguaçu – Paraná – Brasil, 
novembro de 2011.

iCMedia Cases & open issues, realizado pela associação nacional dos Peritos Criminais 
Federais (aPCF) e promovido pelo instituto nacional de Criminalística do departamento de 
Polícia Federal. Foz do iguaçu – Paraná – Brasil, novembro de 2011.

 
EvEntos ParalElos

“Estado-da-técnica”
10º CertForum, etapa Centro-oeste, realizado pelo instituto nacional de tecnologia da 
informação.

Workshop regional riC, etapa Centro-oeste, realizado pelo Conselho nacional dos dirigentes 
de órgãos de identificação.

Encontro nacional de diretores de instituto de identificação, realizado pelo Conselho nacional 
dos dirigentes de órgãos de identificação.

reunião do Colégio nacional de secretários de segurança Pública (ConsEsP).

• Outros eventos aderentes à concepção da ICMedia estão sendo prospectados pelo comitê de 
organização para compartilhar o mesmo foro de realização da ICMedia 2012.
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