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APRESENTAÇÃO – EDIÇÃO ESPECIAL DA REVISTA FLAMMAE

Sinto-me honrado! Assim classifico esse momento de realizar a
apresentação

de

uma

publicação

da

grandeza

da

FLAMMAE,

cuja

responsabilidade na divulgação técnico científica do Corpo de Bombeiros
Militar de Pernambuco para o Brasil e o Mundo vem sendo consolidada, de
Edição em Edição, expondo pesquisas e estudos relevantes e inéditos, com
concentração nas temáticas que lhe são caras, como Tecnologia de Combate a
Incêndios, Busca e Resgate, Atendimento Pré-hospitalar, Gestão de Riscos e
Emergências, Defesa Civil, Gestão da Segurança Contra Incêndio, Educação
Corporativa, Comportamento de Estruturas em Situações de Incêndio e
Segurança Pública.
Dedicar o espaço desta Edição para promover e dar a conhecer
produções científicas na área de Educação e Formação na área de Segurança
é uma clara indicação do quanto essa temática é pertinente e relevante no
sentido de consolidar uma prática técnico-científica no campo da segurança
pública alinhada com as expectativas formativas da sociedade pernambucana
e brasileira.
Essa Edição dará voz aos trabalhos que evidenciam a evolução do
debate da Educação Profissional na Segurança Pública. O leitor terá acesso à
produção de conhecimento acerca da discussão em torno de um modelo de
Educação Corporativa voltada à segurança pública, tanto no campo de política
educacional quanto na prática docente, inclusive no que se refere à integração
das tecnologias digitais. Estudos sobre o ingresso e a formação continuada
também estão contemplados, tanto na carreira de bombeiro militar como na de
policial militar, bem como os aspectos curriculares que envolvem essa natureza
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formativa. Essa edição será finalizada com o relato de uma trajetória de
sucesso

profissional,

nascida

nos

bancos

escolares

militares

até

o

Comandamento de uma importante Instituição de Ensino Militar.
Aproveito a oportunidade para parabenizar os autores, os editores, os
pareceristas e toda a equipe técnica da FLAMMAE que vêm possibilitando o
crescimento constante desta importante revista científica na área de Segurança
Pública em Pernambuco, no Brasil e para o Mundo.
Assim, é com incomensurável alegria que a Equipe Editorial entrega
essa ímpar edição da Revista FLAMMAE à sociedade brasileira, como uma
oportunidade de conhecer, aprofundar e refletir sobre o lugar, a importância e o
papel essencial da Educação Profissional na Segurança Pública na busca por
alternativas efetivas que visem promover avanços na qualificação profissional
de cada um dos agentes de segurança pública com vistas a alcançar a
excelência dos serviços prestados à sociedade brasileira.
Apreciem a leitura!

Dr. Bênoni Cavalcanti Pereira
Editor Convidado – Edição Especial II - 2022
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