COMUNICADO GERAL Nº017/2021
IPA Brasil.
De: Presidência IPA Brasil.
Para: Associados IPA Brasil.
Assunto: Centro Acadêmico IPA Brasil.
Data: 01/04/2021.

Caros Membros da IPA Brasil,
A International Police Association Brasil Section – IPA Brasil vem trazer ao conhecimento
de seus associados, seus familiares, amigos e parceiros, com orgulho e satisfação, que na
presente data a Vossa Entidade instituiu oficialmente o CENTRO ACADÊMICO IPA BRASIL (IPA
Brasil School = Academic Center IPA Brasil).

O CENTRO ACADÊMICO IPA BRASIL (Academic Center IPA Brasil) era um objetivo
que vinha germinando há três anos, diante do Plano Estratégico de Gestão da nova IPA no Brasil,
que enfim alçou voo, um voo digno de associá-lo com a ave Phoenix da mitologia grega. Desta
forma, fechamos mais uma lacuna nacional que perdurava até presente data diante da
administração da IPA no Brasil, e seguindo o exemplo de outras Seções Nacionais da IPA pelo
mundo, as quais, há um bom tempo possuem as suas IPA School (Escola da IPA).

O CENTRO ACADÊMICO IPA BRASIL (Academic Center - IPA Brasil) é resultado de
uma parceria oficial com a instituição acadêmica: Universidade Internacional (UNINTER). A
Uninter está entre as 10 maiores instituições de Ensino Superior do País. O Grupo Uninter se
encontra entre os maiores “players” do segmento educacional, e é a única instituição de ensino
a distância do Brasil recredenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Além
de conquistar o conceito 4 (de 1 a 5) no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo MEC. O
resultado aliado à nota máxima de seu programa de educação a distância (EAD), consolida
a Uninter como a melhor instituição EAD no Brasil, à frente dos outros cinco
maiores grupos educacionais que atuam na modalidade.
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Com a UNINTER estaremos proporcionando inúmeros cursos acadêmicos, tanto de
formação como de especialização (Lato Sensu), convalidados pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC), em que o associado e seus familiares poderão usufruir-me mediante condições
especiais.

O CENTRO ACADÊMICO IPA BRASIL (Academic Center - IPA Brasil), coordenado pela
Diretoria de Assuntos Acadêmicos, Educacionais e Culturais da Seção Brasil da IPA, na qual já
se encontra inserido a nosso produto IPA Language (Instituto Latino Americano de Línguas –
ILAL) com seus cursos de idiomas, e de sucesso absoluto. Em busca de uma consolidação
acadêmica educacional, a IPA Brasil, através de se Centro Acadêmico, além da UNINTER,
também vem firmar parcerias com outras áreas de renome no segmento de seu objetivo
educacional, razão que neste momento encontra-se congregada a Arm Defense Security, uma
instituição especializada em áreas de Defesa Pessoal, Proteção de Personalidades, Armas
Policiais (Kobudo Policial), Lutas e Artes Marciais (Judô, Krav Maga, Bushido); a OVIEPOL, uma
entidade Oficial pertencente a Federação Espanhola de Lutas Olímpicas (Conselho Superior de
Esportes de ESPANHA); Instituto Observatório, voltado a Segurança, Defesa e Cooperação,
com a finalidade de difusão da Cultura da Segurança e Defesa Civil e Militar; DTG (Defense Tatic
Group), Centro de Estudos formado por membros policiais da IPA da Inglaterra, oriundos da
área tática policial da Europa; ANP (Academia Nacional de Polícia), a qual oferece inúmeros
cursos de capacitação continuada, tanto na modalidade presencial quanto a distância (EAD),
visando ao treinamento de profissionais de segurança pública para o desenvolvimento de suas
atribuições com excelência, como também, cursos de Especialização em Gestão da Investigação
Criminal, Especialização em Inteligência Policial e Especialização em Documentos cópia, por
meio da Escola Superior de Polícia. E busca fechar uma parceria com o IBZ-Gimborn, o Centro
de Excelência de Estudos Policiais da IPA na Alemanha, com o objetivo de apresentar cursos
únicos em nível nacional e internacional com certificação e registros especiais.
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O CENTRO ACADÊMICO IPA BRASIL (Academic Center - IPA Brasil) possui em nível
de parceria, áreas físicas para aulas presenciais, em vária cidades do Brasil e em algumas no
exterior (listagem no Site do Centro Acadêmico), as quais atenderão os cursos que possuem a
exigência legal das horas aulas presenciais para diplomação.

O CENTRO ACADÊMICO IPA BRASIL (Academic Center - IPA Brasil) possuirá um
Portal (Site) próprio, que em breve será divulgado, sítio em que os interessados poderão acessar
e buscar todas as informações pertinentes ao que o Centro Acadêmico – IPA Brasil oferece,
como também, através deste efetivar as suas inscrições e demais procedimentos discentes,
diante dos cursos que desejam.
O CENTRO ACADÊMICO - IPA BRASIL (Academic Center - IPA Brasil) instituiu um setor
destinado às publicações de edições de livros, materiais de foro acadêmico, e outros, diante do
diapasão de seu objetivo em proporcionar o conhecimento material em seara policial, ao mundo
educacional nacional e internacional. Um sítio que ofertará este conhecimento tanto em foro
virtual como físico. Para nós, algo inédito, pois desconhecemos um sítio que fornece material
neste segmento importante da sociedade, não só em âmbito nacional, mas também
internacional. O objetivo é alcançarmos o título de “Biblioteca da Segurança Pública”.
No ato da inauguração, estiveram presentes representantes da UNINTER e o presidente
da Regional da IPA no estado de Goiás, Dr. Osias R. de Souza Lemes e comitiva, o presidente
da IPA no Brasil, Dr. Joel Zarpellon Mazo, disse:

“Caros membros, parceiros e amigos IPA,Ao ver nascer e cimentar-se neste momento
um trabalho que vinha sendo cultivado por uns belos anos por nossa Diretoria de Assuntos
Acadêmicos, Educacionais e Cultural, é algo que não há como negar certa comoção. Uma
comoção que surge de um sentimento que se encontra enraizado em meu ser, pois sou
Pedagogo, embora em razão de minha seara funcional, tornei-me um especializado no ramo do
Direito (Bacharel) pelo qual exerci minha profissão de policial. Neste momento trago lembranças
de salas de aulas, principalmente na Academia Nacional de Polícia, onde a Pedagogia e o
bacharelato se integravam com pleno sucesso. Então, agora, diante desta fantástica associação
internacional, a IPA, que une o policial do mundo pela amizade, é com uma satisfação
indescritível que vejo este sonho acadêmico se realizar. Para a formação funcional policial estão
as escolas e academias correlatas, mas para a continuidade acadêmica, são projetos desta
estirpe, dos quais pouco se vê no contexto, que proporcionam a qualidade profissional. O Centro
Acadêmico da IPA Brasil, no âmbito nacional veio alicerçar a carência desta lacuna. Não tenho
palavras para efetivar um agradecimento para o grupo gestor da UNINTER (Universidade
Internacional), que entendeu e atendeu ao nosso anseio. Como também aos gestores das
instituições que congregam conosco neste esforço acadêmico educacional, e a executiva da IPA
Brasil, pelo fato de entenderem, apoiarem, e desenvolverem as ações necessárias para a
concretude. Agora sim, vislumbro um fantástico horizonte para o policial brasileiro e até para o
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internacional, neste segmento acadêmico e educacional específico, para o alcance pessoal e
profissional. Ensejo rememorando uma frase no idioma do Latim que se encontrava estampada
sobre o quadro negro do meu saudoso Colégio Santo Ângelo: “Scientia ad profectum vitae” (O
Conhecimento é o progresso da Vida)”.

Neste momento de júbilo, em agradecimento lhes transmito a minha saudação através
do princípio basilar da International Police Association – IPA, o qual está insculpido no emblema
oficial da entidade no idioma do Esperanto: “Servo per Amikeco” (Serviço através da Amizade)”.
Por sua vez, o Diretor do Polo Brasília do Centro Acadêmico - IPA Brasil/UNINTER, Dr.
José Guedes, disse: “Ele (Dr. Mazo) é um visionário, pois em nossas conversas destacou que a
parceria da UNINTER com a IPA é só o início, e que juntos vamos crescer cada vez mais”, e
concluiu: “a UNINTER vai levar educação de qualidade para o Brasil e o mundo, por meio da
International Police Association Brasil Section – IPA Brasil”. Para a Dra. Debora Veneral, Diretora
da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança da UNINTER “é um
convênio para os associados da IPA no Brasil e no Mundo. É uma parceria visando a capacitação
e a formação do policial”.
De fato, a IPA Brasil encontra-se em jubilo, pois mais um projeto de seu Plano Estratégico
de Gestão culminou com excelente êxito. Isto, graças ao trabalho irmanado de todos os seus
membros, em que podemos dizer no jargão policial: “mais uma missão cumprida”. E mais, na
data em que IPA Brasil comemora os seus 59 anos (1º de abril), carinhosamente o IAC/IPA
publicou no Newsletter Internacional, a notícia discorrida neste comunicado, o que demonstra
que a nossa representatividade internacional, no contexto da IPA, já alcançou o patamar a que
se propôs em sua reengenharia total que a IPA Brasil desenvolveu. Esta publicação torna-se
mais um belo presente de aniversário para a Seção Brasil da IPA.

Joel Zarpellon Mazo
Presidente da IPA Brasil
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