
Uma oportunidade para Policiais de todo o mundo: Curso massivo aberto 

on-line (MOOC) sobre liberdade de expressão e segurança dos jornalistas 

 

Introdução ao curso 

Temos o prazer de informar que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), a International Police Association (IPA) e o Castelo IBZ Gimborn desenvolveram um 

MOOC para promover padrões internacionais e regionais sobre  liberdade de expressão, acesso a 

informação e  segurança dos jornalistas para membros das forças policiais e forças de segurança. O 

curso será lançado em 11 de julho de 2022. O objetivo é aprofundar a compreensão da necessidade de 

proteger a liberdade de expressão, o acesso a informação e a segurança dos jornalistas. Também visa 

fortalecer o papel dos policiais neste assunto, e melhorar as relações profissionais entre os policiais e 

os profissionais da mídia. 

O curso abrangerá (1) o marco legal, (2) os limites da liberdade de expressão, (3) o acesso a 

informação pública, (4) o papel dos órgãos estatais na promoção e garantia da liberdade de expressão 

e segurança dos jornalistas, (5) os desafios e oportunidades das mídias sociais e tecnologias digitais.  

 

Este curso online gratuito de cinco semanas será oferecido não apenas aos membros da polícia no 

mundo inteiro, mas será aberto a jornalistas, acadêmicos, advogados. 

Por favor, encontre abaixo uma descrição dos módulos do MOOC e um folheto para anunciar o curso. 

Ficaríamos muito gratos se você pudesse distribuir estas informações entre suas redes e membros da 

polícia em seu país e ajudar a apoiar esta importante iniciativa. 

O curso terá início em 11 de julho de 2022 e terá a duração de cinco semanas. 

O webinar ao vivo será realizado em 18 de agosto de 2022. 

Os participantes que concluírem o curso com sucesso receberão um certificado de conclusão. 

Uma versão resumida do curso on-line estará disponível em árabe, chinês, francês, português, russo e 

espanhol. 

 

Inscreva-se agora!  

https://www.unesco-ipa-mooc.com/


 

Descrição dos módulos MOOC 

 

Módulo 1 | A Estrutura Jurídica 

O módulo apresenta a estrutura jurídica internacional. Ele dá uma breve descrição histórica e coloca 

em evidência a liberdade de expressão e o acesso a informação pública como pré-requisitos para um 

estado constitucional democrático. Além disso, sublinha o direito à informação como um pré-requisito 

lógico para qualquer participação em uma democracia e aborda as possibilidades de socialização do 

conhecimento e o importante papel da mídia. 

 

Módulo 2 | Os Limites da Liberdade de Expressão 

O módulo explora as limitações à liberdade de expressão em um exercício de equilíbrio com outros 

direitos humanos, outros padrões legais e por razões legítimas de segurança do Estado. Ele examina a 

legalidade das restrições dos direitos fundamentais. 

 

Módulo 3 | Liberdade de informação - Direito à informação 

A extensão dos direitos humanos à autodeterminação informativa e o direito de acesso à informação e 

o papel das grandes plataformas da Internet como Google, Facebook, serão discutidos. 

 

Módulo 4 | Garantindo a Liberdade de Expressão e Segurança dos Jornalistas por Órgãos do 

Estado 

O importante papel que os jornalistas desempenham nas sociedades democráticas, e as proteções 

legais oferecidas aos profissionais da mídia serão discutidos. Serão examinadas as obrigações dos 

órgãos estatais de agir de forma aberta, honesta e pró-ativa para garantir a transparência da ação 

governamental e a necessidade de colaborar com a mídia, organizações e cidadãos para criar 

confiança mútua. A consideração dos direitos humanos em todos os planos de atividades dos órgãos 

de segurança será sustentada.  

 

Módulo 5 | Polícia: Mídia Social e Tecnologias Digitais 

O módulo trata dos perigos e ameaças do rápido avanço das tecnologias digitais e das mídias sociais, 

e das oportunidades e desafios para as autoridades de segurança. 

  

Webinar | Liberdade de Expressão e os Papéis dos Órgãos de Mídia e Segurança 


