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Criado no dia 23 de julho de 2008, é um projeto 

da Secretaria de Segurança e Convivência da 

Prefeitura de Medellín. Institucionalizado 

mediante o acordo Municipal 046 de 2017.

Serve de apoio ao desenho e execução das 

decisões de políticas públicas locais em temas 

de segurança pública, convivência e 

governabilidade. 

SOBRE

O SISC



O SISC é responsável por realizar o 

acompanhamento e análises ao comportamento 

espaciotemporal dos principais indicadores de 

segurança e convivência, respaldando com 

evidência as decisões ao momento de planejar, 

implementar e avaliar as políticas públicas do 

município de Medellín.

O que 

fazemos?



Delitos contra a vida - Delitos contra a integridade 

física - Delitos contra o patrimônio econômico -

Direitos humanos - Violências baseadas em gênero 

- Gestão da segurança e convivência –

Contravenções.

TEMÁTICAS 

ANALIZADAS 

PELO SISC

TEMAS



Área responsável de lidera os processos de

elaboração de documentos diagnósticos, geração de

alertas de risco, construção de informes descritivos

e com análise qualitativo e de contexto sobre

problemáticas relacionadas com a segurança e a

convivência em Medellín, além de articular o SISC

com os instrumentos de planejamento local de

segurança e de liderar os exercício de pesquisa

acadêmica.

Área responsável da governabilidade da

informação. Se encarrega de liderar os

processos de abastecimento e apoio operativo

de gestão do SISC, garantindo assim que os

dados se encontrem disponíveis, seguros e

atualizados, além de aplicar metodologias

quantitativas para os diferentes processos de

pesquisa científica.

Área responsável pela gestão da informação

geográfica, encarregada de liderar o

abastecimento de geodados, o processo de

georreferenciação, de desenvolvimento de

aplicações web para consultas espaciais, assim

como a elaboração de mapas e informes de

análise territorial sobre problemáticas

associadas a segurança pública e convivência

em Medellín.

Área responsável pela articulação interna e

implementação de metodologias de análises de

dados, geração de informes, estudos, modelos

e pesquisas que facilitem tomar decisões, além

da criação e desenvolvimento de estratégias de

negócio para a gestão da informação.

QUALITATIVA

QUANTITATIVA

GEOGRÁFICA

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO



“A nova informação faz 
possível as novas ideias” 

Zig Ziglar



• Desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e 

publicações sobre problemáticas de 

segurança e convivência.

• Consolidação de convênios administrativos 

para o fornecimento de informação.

• Criação, atualização e seguimento a más de 

23 indicadores de Segurança e Convivência.

CONQUISTAS



INML - SIJIN

CTI
Medellín Como 

Vamos
Rede Nacional de 

Informação

Departamento

Administrativo

de 

Planejamento

Departamento 

Administrativo  

Nacional de 

Estatística

Conselho de 

Segurança 

Pública para 

as Mulheres

O SISC, desde a sua origem conseguiu consolidar como um

sistema oficial único de informação integrando diferentes fontes

de dados, permitindo assim, fortalecer a análise e compreensão

dos principais fenômenos de segurança pública e convivência

no município de Medellín.

Polícia

Nacional

Secretaria de

Segurança e

Convivência

Instituto Nacional 

de Medicina Legal 

e Ciências 

Forenses

Procuradoria 

General da 

Nação

Sistema Integrado 

de Emergências e 

Segurança

Equipe de 

Atenção e 

reparação a 

Vítimas

FONTES DE 
INFORMAÇÃO



2012

1er Concurso Internacional Boas 

Práticas de Analise dos Delitos. 

Análise de delitos no município de 

Medellín.

2017

2012

2° Concurso Internacional Boas 

Práticas em Prevenção do delito na 

América Latina, BID.

Sistema de Informação para a 

Prevenção do deslocamento forçado 

(SIPDF).

6° Concurso Internacional Boas 

Práticas de Análise dos Delitos.

Caracterização do homicídio em 

Medellín.

7° Concurso Internacional Boas 

Práticas de Analise dos Delitos. 

Índice de risco de vitimização em 

Colômbia.

2018

2019

8° Concurso Internacional 

Boas Práticas de Análise 

dos Delitos.

Unidade de analise de 

delitos sexuais. 

2020

9° Concurso Internacional Boas 

Práticas de Análise dos Delitos.

Índice de risco de vitimização 

em Medellín.

8° Concurso Internacional Boas 

Práticas de Analise dos Delitos.

Caracterização do deslocamento 

forçado intraurbano em Medellín. 

2019

10° Concurso Internacional Boas 

Práticas de Analise dos Delitos.

Índice de Temor Cidadão em  

Medellín.

2021

O SISC, estruturou uma visão de pesquisa e aplicação de

conhecimento através dos dados e metodologias inovadoras, é por

isso que conseguiu diversos reconhecimentos como um

observatório público com exercício de boas práticas no ciclo da

política pública.

PRÊMIOS



O Sistema de informação para a Segurança e Convivência

(SISC), conta com profissionais idóneos em diferentes campos

do conhecimento, entre eles, se encontram psicólogos,

economistas, advogados, cientistas políticos, estatísticos,

matemáticos, engenheiros, geógrafos, entre outros. O anterior

representa a qualidade técnica e humana que aporta assim

ferramentas para tomar decisões coerentes e assertivas em

relação as temáticas pertinentes de segurança pública e

convivência no município de Medellín.

EQUIPE 
DE TRABALHO
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