I Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolítica
Curitiba, 16 de dezembro, das 09:00 às 19:00. Hotel Lizon

CONVIDADO INTERNACIONAL
Michael Salla, Ph.D.
Título: O movimento Exopolítica Global na definição de nosso futuro
Descrição: Desde a Antiguidade a espécie humana vem sendo observada por outras inteligências
cósmicas, que parecem ter profundo interesse por nossa evolução. Em épocas mais recentes, nos
últimos dois séculos, a presença destas formas de vida aqui influenciou uma geração de
intelectuais, cientistas, religiosos e filósofos a argumentarem que um dia conheceríamos tais
inteligências. Hoje sabemos que elas estão aqui e aguardam o momento para se apresentarem à
espécie humana. Como o farão e como reagiremos à sua presença são questões ainda a serem
determinadas. Este é o propósito da Exopolítica, que visa estabelecer os critérios segundo os quais
viveremos uma nova era neste planeta, ao lado de nossos visitantes extraterrestres.
Biografia: Criador do movimento Exopolítica Global, Salla reside na Austrália, de onde coordena as
atividades da instituição, hoje presentes em dezenas de países. São dele as obras “Exopolitics:
Political Implications of Extraterrestrial Presence” (2004) e “Exposing the U. S. Government
Policies on Extraterrestrial Life” (2012), entre outras, que deram início a uma abordagem
acadêmica do conceito de Exopolítica. Tendo criado o movimento há mais de 10 anos, Salla
percorre o mundo fazendo palestras apresentando as propostas da Exopolítica e como esta nova
atividade pode influenciar o futuro da humanidade.

CONVIDADOS NACIONAIS
Marco Antonio Petit.
Título: Exopolítica e a aproximação de nossos visitantes extraterrestres
Descrição: A conferência aborda a necessidade premente de se empregar a Exopolítica para a
preparação da humanidade quanto a um futuro encontro com outras inteligências cósmicas,
incluindo os governos das principais nações, estabelecendo padrões e diretrizes que permitam o

convívio entre a espécie humana e nossos visitantes. Suas manifestações em nossos territórios,
atmosfera e oceanos, assim como na órbita terrestre e por todo o Sistema Solar, revelam a
necessidade do estabelecimento de uma política para a eminência do contato.
Biografia: Investigou incontáveis casos de contato direto com extraterrestres em várias partes do
Brasil, como o Caso Varginha. É conferencista nacional e internacional e autor de 10 livros sobre
diferentes aspectos do Fenômeno UFO, incluindo “Marte: A Verdade Encoberta” e “Varginha:
Toda a Verdade Revelada”. Atualmente se dedica à descoberta de sinais da presença
extraterrestre também em outros planetas e satélites no Sistema Solar. É integrante da Comissão
Brasileira de Ufólogos (CBU) e coeditor da Revista UFO desde sua fundação.
Doutor Flori Antonio Tasca.
Título: Exopolítica e Exodireito na Era Espacial
Descrição: Há seis décadas o ser humano deu o primeiro passo rumo ao espaço, com o
lançamento do primeiro satélite artificial. A trajetória da conquista humana do espaço há de ser
contrastada com a presença alienígena no planeta Terra. Mas, no contexto apresentado, qual é a
importância dos debates sobre Exopolítica e Exodireito diante da iminência do contato com
civilizações extraterrestres? Como a humanidade poderá estabelecer vínculos políticos e jurídicos
com outros povos cósmicos?
Biografia: Advogado e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR), é coeditor da Revista UFO e membro honorário da Força Aérea Brasileira (FAB)
e da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU). Desenvolve estudos e trabalhos inovadores nas
novas áreas da Exopolítica e Exodireito há mais de uma década, com artigos publicados na
Revista UFO, sendo pioneiro nesta atividade no Brasil.
Doutora Miriane Lemes.
Título: Exopolítica e Exodireito: Duas atividades complementares
Descrição: Situações anômalas baseadas em avistamentos de naves alienígenas, tais como
contatos com seus tripulantes, ainda que ignorados pelas autoridades e à parte da ordem jurídica,
causam às vítimas sequelas de ordem material e psíquica, tais como marcas corporais,
transformações psicológicas, dor, espanto e medo. A conferência abordará o uso de regras
legislativas aplicáveis a tais ocorrências e também no caso de um futuro contato oficial com outras
inteligências cósmicas.
Biografia: Advogada pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduanda em Direito do Trabalho, é
membro do Movimento Gaúcho de Ufologia (MGU) e fundadora do Grupo de Estudos Ufológicos
de Carazinho (GEUC). É consultora da Revista UFO e tem escrito artigos sobre casuística ufológica
avançada no Rio Grande do Sul. É advogada e especialista na área do Exodireito, uma atividade
que surge conectada com a Exopolítica.

Toni Inajar Kurowski.
Título: O choque cultural resultante de um encontro com extraterrestres
Descrição: O contato com outras inteligências cósmicas causará um profundo impacto no
cotidiano da humanidade, alterando costumes e comportamentos, descortinando novas
tecnologias e levando à criação de uma nova legislação para lidar como este novo momento de
nossa espécie. Ao se apresentarem oficialmente, nossos visitantes provocarão transformações em
nosso planeta semelhantes às que ocorreram quando do contato de civilizações de diferentes
estágios evolutivos, aqui mesmo da Terra, resultando em profundas mudanças em ambas.
Biografia: Médico veterinário, professor universitário, policial e perito criminal do Instituto de
Criminalística do Paraná, com especialização em identificação veicular e balística forense. É pósgraduado em metodologia da ciência e mestrado em gestão ambiental. Administrador de cursos
específicos na área, tornou-se especialista em exame de fotos e filmes de UFOs. É membro da
Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) e coordenador do Grupo de Análises de Imagens da Revista
UFO, da qual é também coeditor.
Fernando A. Moreira, Ph.D.
Título: O papel da ciência e da tecnologia em um contato com extraterrestres
Descrição: Em um cenário inicialmente de contato e gradualmente de convívio entre a espécie
humana e outras inteligências cósmicas, é evidente que ciência e tecnologia terão papeis
fundamental no delineamento desta relação. Os visitantes trarão sua própria ciência e tecnologia,
talvez distinta da nossa. E a humanidade, se tiver acesso à informação nestas áreas, que advirá do
contato, pode ter finalmente seu tão esperado salto evolutivo. A conferência tratará da questão
com ênfase em Física e Nanobiotecnologia.
Biografia: Professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), é engenheiro de materiais com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Física. É o
criador na UFSCar da carreira de Engenharia Física, pioneira no Brasil e hoje presente em inúmeras
universidades do país. Trabalhou como pesquisador em projetos da Força Aérea Norte-Americana
(USAF), na Universidade de Maryland e em diversas instituições científicas de vários países. É
consultor da Revista UFO.
A. J. Gevaerd.
Título: A Exopolítica no futuro da espécie humana
Descrição: Avolumam-se continuamente as evidências de que outras espécies cósmicas, já
atuantes em nosso planeta há milênios, nos observam detidamente com um propósito que
não poderia ser outro senão iniciarem uma interação aberta com nossa espécie. Ao passo que
se torna clara a aproximação da hora de um contato oficial e definitivo com estes visitantes
extraterrestres, devem surgir na humanidade atitudes de preparação individual e coletiva para

este grande momento, com intensa participação de governos, religiões, meios militares,
instituições científicas etc.
Biografia: É jornalista e editor da Revista UFO. Com centenas de investigações de campo
realizadas no Brasil e exterior, além de palestras proferidas em mais de 50 países, se dedica à
analise da ação extraterrestre em nosso planeta e à difusão de suas descobertas à sociedade. É
presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), fundador da Comissão
Brasileira de Ufólogos (CBU), diretor nacional da Mutual UFO Network (MUFON) e idealizador do
Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).

CONVIDADO ESPECIAL:
O I Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolítica receberá para apresentar
as boas-vindas aos participantes e conferencistas o professor e empresário Wilson Picler, reitor da
instituição de ensino Uninter e apoiador de atividades de vanguarda em ciência e paraciência.
Picler será patrono do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO).

