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1. Introdução 

Por ocasião da XXI Conferência de Diretores dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos 

(XXII CDCDIA), ocorrida em 13 e 15 de outubro de 2021, organizada pelo Centro de Altos 

Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN) da República do Peru em formato virtual, 

foi confirmada a realização do presente seminário online, a ser organizado pela Escola 

Superior de Guerra do Brasil, no primeiro semestre de 2022, abordando o tema “Diplomacia 

de Defesa”, no contexto das celebrações do Bicentenário da Independência, contando com a 

colaboração dos membros da Associação dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos (ACDIA). 

 

2. Descrição do Seminário 

A estrutura proposta para o dito Seminário inclui 2 (dois) blocos, um conceitual e um 

contextual. O primeiro bloco assinala a importância da Diplomacia e apresenta entendimentos 

teórico-conceituais sobre a Diplomacia de Defesa. 

No segundo bloco focaliza as visões de alguns países membros da ACDIA sobre o tema. 

A atividade se desenvolverá conforme programação a seguir descrita, apoiado por 

plataforma virtual e contará com sistema de tradução simultânea. 

As conferências planejadas terão a duração de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) 

minutos e serão procedidas por uma sessão de debates de 45 (quarenta e cinco) minutos, 

perfazendo a duração máxima de 90 (noventa) minutos no total. 

A inauguração do Seminário ocorrerá no dia 23 de maio de 2022, antecedendo a 

Conferência Inaugural, e contará com a presença dos Ministros de Estado das Relações 

Exteriores e da Defesa do Brasil, além da participação virtual das Direções dos Colégios de 

Defesa Ibero-Americanos. 

O encerramento do Seminário ocorrerá no dia 07 de junho de 2022, após a última 

conferência programada, será presidido pelo Comandante da ESG e contará com a participação 

virtual das Direções dos Colégios diretamente envolvidos no evento. 

 

3. Finalidades do Seminário 

a. Promover no contexto da ACDIA o intercâmbio de experiências, debates sobre os Estudos da 

Paz, da Defesa e da Segurança Internacional. 

b. Estreitar laços de amizade, cooperação no seio da comunidade ibero-americana. 

c. Contribuir para a criação de uma cultura de Segurança e Defesa comum entre os países ibero-

americanos. 
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d. Sensibilizar e preparar futuros pesquisadores e especialistas da comunidade ibero-

americana dedicados às áreas de Defesa e Segurança para o tema Diplomacia de Defesa. 

 

4. Objetivos do Seminário 

a. Analisar e discutir a importância da Diplomacia nos cenários que se apresentam no século XXI. 

b. Apresentar definições sobre a Diplomacia de Defesa e sua aplicação. 

c. Expor as diferentes visões dos países membros da ACDIA sobre o conceito e a aplicação da 

Diplomacia de Defesa. 

 

5. Colégios de Defesa participantes 

Os seguintes membros da ACDIA contribuirão com conferencistas para este Seminário: Escola 

Superior de Guerra (ESG), Brasil; Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) 

Chile; Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE), El Salvador; Centro Superior de 

Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Espanha; Instituto da Defesa Nacional (IDN), 

Portugal; e Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), Uruguai. 

 

6. Perfil dos participantes 

O presente Seminário online é destinado aos cursos regulares dos membros da ACDIA e 

a acadêmicos, profissionais e técnicos de alto nível do Brasil e da comunidade ibero-americana 

(membros das forças armadas, das forças de segurança, assim como a civis de organizações 

públicas e privadas interessadas no tema Diplomacia de Defesa). 

 

7. Inscrições 

a. A inscrição para o Seminário será de responsabilidade de cada Coordenação Nacional. 

b. Em 19 de maio de 2022 as Coordenações Nacionais deverão enviar à Secretaria 

Acadêmica do evento (ESG-Brasil) a relação nominal dos inscritos em seu país. 

c. A precitada relação nominal (quantidade e nome completo dos inscritos) servirá de base 

para a apuração dos participantes que farão jus ao Certificado de Participação no Seminário. 

 

8. Desenvolvimento do Seminário 

a. O Seminário se desenvolverá em 09 (nove) sessões, nas seguintes datas: 23, 24, 25, 26, 

30 e 31 de maio, 02, 06 e 07 de junho de 2022. 

b. As jornadas terão 90 (noventa) minutos de duração – aproximadamente 45 (quarenta e 

cinco) minutos para a apresentação e o tempo restante para debates. 
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c. As atividades se realizarão no período de 11h às 12h30min (Horário de Brasília) – 14h às 

15h30min GMT. 

 

9. Metodologia, avaliação e disposições gerais. 

a. O Seminário será desenvolvido por meio de plataforma de videoconferência disponível 

na ESG e com acesso compartilhado aos inscritos no evento. 

b. As perguntas dirigidas aos palestrantes, durante os debates, devem ser enviadas ao 

conferencista pelos Coordenadores Nacionais via ferramenta de Chat contido na plataforma 

empregada. 

c. Os currículos dos palestrantes devem ser enviados ao Coordenador Nacional da ESG-

Brasil com pelo menos 3 (três) dias de antecedência. 

d. As sessões apresentadas poderão ser veiculadas nos idiomas Português ou Espanhol, 

posto que haverá tradução simultânea para ambos os idiomas. 

e. Entretanto, as formas de apresentação (MS Power Point e outras) devem constar em duas 

versões: uma em Português e outra em Espanhol. 

f. Os Certificados de Participação do evento serão emitidos pela Secretaria Acadêmica do 

Seminário (ESG-Brasil) para os inscritos que tenham participado de pelo menos 80% das 

atividades programadas. 

g. Os Certificados de Participação serão enviados aos Coordenadores Nacionais, ao final do 

Seminário, em formato digital e o verso do certificado incluirá a grade curricular do evento. 

h. As pesquisas de avaliação pedagógica do Seminário serão emitidas pela ESG-Brasil antes 

do encerramento das atividades, sendo de responsabilidade dos Coordenadores Nacionais 

apresentarem um resumo dos dados obtidos nessas pesquisas em seu respectivo país. 
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10. Programação 

 

BLOCO CONCEITUAL 

DATA 
HORA 

(GMT) 
CONFERENCISTA TEMA RESPONSÁVEL 

23 de maio 

Seg 

1400 - 1410 
Ministro da Defesa do Brasil e o Comandante da 

ESG 
Cerimônia de Abertura (a) ESG - Brasil 

1410 - 1530 
Embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil 

Conferência Inaugural – “A importância da 

Diplomacia nos cenários do século XXI” 
ESG - Brasil 

24 de maio 

Ter 
1400 - 1530 

Professor Doutor Fábio Albergaria Queiroz, 

Escola Superior de Defesa de Brasil e     

Professor Doutor Guilherme Lopes da Cunha, 

Escola Superior de Guerra do Brasil 

Conferência 2 – “Defesa e Política Externa” ESG - Brasil 

25 de maio 

Qua 
1400 - 1530 

Coronel (R1) Eduardo de Souza Pereira, PhD 

Candidate, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul 

Conferência 3 – “Diplomacia de Defesa: ferramenta 

de Política Externa” 
ESG - Brasil 
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BLOCO CONTEXTUAL 

DATA 
HORA 

(GMT) 
CONFERENCISTA TEMA RESPONSÁVEL 

26 de maio 

Qui 
1400 - 1530 Professor Daniel Locatelli 

Conferência 4 – “A Diplomacia de Defesa segundo a 

ótica uruguaia” 
CALEN - Uruguai 

30 de maio 

Seg 
1400 - 1530 Licenciado Juan Carlos Staben Boillat 

Conferência 5 – “A Diplomacia de Defesa na 

perspectiva de El Salvador” 
CAEE - El Salvador 

31 de maio 

Ter 
1400 - 1530 

Brigadeiro-General Ana Rita Duarte Gomes 

Simões Baltazar 

Conferência 6 – “A Diplomacia de Defesa sob a ótica 

da República Portuguesa” 
IDN - Portugal 

2 de junho 

Qui 
1400 - 1530 Embaixador Armin Andereya Latorre 

Conferência 7 – “A Diplomacia de Defesa na 

perspectiva chilena” 
ANEPE - Chile 

6 de junho 

Seg 
1400 - 1530 

General de Brigada Alfonso García-Vaquero 

Pradal 

Conferência 8 – “A Diplomacia de Defesa: uma visão 

espanhola” 

CESEDEN - 

Espanha 

7 de junho 

Ter 

1400 - 1515 

Contra-Almirante (R1) Guilherme Mattos de 

Abreu, MSc – Diretor do Centro de Estudos 

Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias 

Conferência 9 – “A Diplomacia de Defesa no 

contexto brasileiro” 
ESG - Brasil 

1515 - 1530 Direções dos Colégios de Defesa participantes 

do Seminário 
Cerimônia de Encerramento (b) ESG - Brasil 

 

Obs: (a) Participação de todos os Diretores dos Colégios de Defesa membros da ACDIA. 

 (b) Considerações sobre o evento por parte das Direções da ANEPE-Chile, do CAEE-El Salvador, do CESEDEN-Espanha, do IDN-Portugal, do 

CALEN-Uruguai e encerramento solene do Seminário pelo Comandante da ESG-Brasil – 01 (um) minuto para cada alocução. 


