
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

DIRETORIA GERAL

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRABALHO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

EM 2019.

Nos dias 11 (onze) e 12 (doze) de novembro de dois mil e dezenove, sob a
presidência do Diretor-Geral, Doutor João Akira Omoto, reuniram-se os membros do Conselho
Administrativo (CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU): MPF –
Doutora Denise Neves Abade (também na condição de líder de pesquisa), MPT - Doutor Xisto Tiago
de Medeiros Neto (apenas no primeiro dia de trabalho), MPM – Doutor Alexandre José de Barros Leal
Saraiva, MPDFT – Doutor Amon Albernaz Pires (suplente)(apenas no segundo dia de trabalho).
Participaram também os membros da Câmara de Desenvolvimento Científico (CDC): os Coordenadores
de Ensino: do MPF - Doutor Gustavo Kenner Alcantra (suplente); do MPT – Doutora Vanessa Patriota
da Fonseca; do MPM – Doutor Mário Andre da Silva Porto (suplente); do MPDFT – Doutor Tiago
Alves de Figueiredo (suplente); os líderes de pesquisa: Doutor Thiago Andre Pierobom de Avila (apenas
no primeiro dia), Doutor Walter Claudius Rothenburg, Doutor Paulo Gilberto Cogo Leivas, Doutora Ela
Wiecko Volkmer de Castilho (apenas no segundo dia), Doutor André de Carvalho Ramos,
Doutor Luciano Mariz Maia (apenas no segundo dia), Doutora Sofia Vilela de Moraes e Silva,
Doutor Mario Luis Grangeia Ramos, Doutor Wilson José Figueiredo Alves Júnior, Doutor Bruno Amaral
Machado (apenas no segundo dia), Doutor Bruno Gomes Borges da Fonseca e Doutora Elaine Noronha
Nassif. Ainda participaram do encontro,  o Secretário de Administração -  Ivan de Almeida Guimarães,
o Secretário de Planejamento e Projetos - Volker Egon Bohne, o Secretário de Infraestrutura
Acadêmica - Nelson de Souza Lima, a Chefe de Gabinete da ESMPU – Marisa Viegas e Silva, a Chefe
da Assessoria Técnica da Secretaria de Planejamento e Projetos – Renata Souza Mendes Salgueiro, a
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Organizacional - Elisa Suhet Sad, a servidora da Divisão de Pós-
Graduação, Pesquisa e Produção Científica - Larissa  Melo Bezerra de Oliveira. A Conselheira do
MPDFT – Doutora Luisa de Marillac Xavier dos Passos e os Coordenadores de Ensino do MPF -
Doutor Edilson Vitorelli Diniz Lima, do MPM - Doutor Cícero Robson Coimbra Neves, do MPDFT -
Doutora Isabel Cristina Augusto de Jesus foram convocados, porém justificaram ausências por motivo
de força maior, sendo então convocados os seus suplentes. Também foram convocados os demais
líderes de pesquisa, que informaram a impossibilidade de comparecimento. Na ocasião foi designado o
servidor Denis Aron dos Santos Magalhães para secretariar a reunião. Os trabalhos foram iniciados com
a apresentação, pelo Diretor-Geral, de alguns informes: a) a nomeação nova Diretora-Geral Adjunta, a
Doutora Daniela de Morais do Monte Varandas; b) as comissões, comitês e grupos de trabalho criados
na ESMPU em 2018 e 2019, conforme documentos SEI (0199535 e 0199536), sobretudo a Comissão
para elaboração de proposta de uniformização do Curso de Ingresso e Vitaliciamento (0194370) e a
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Comissão para elaboração de proposta de criação do mestrado próprio da ESMPU (0194370); c ) o
andamento do Projeto TV ESMPU, conforme síntese (0199541) e do Projeto eSocial, conforme síntese
(0199537); d) a atualização sobre o processo de  mudança para a nova sede da ESMPU, que
provavelmente deve ocorrer entre a segunda quinzena de dezembro e a primeira quinzena de janeiro,
considerando o andamento avançado das contratações e aquisições. Na sequencia, foi explicado aos
presentes como se daria o processo de articulação e aprovação de atividades de pesquisa, ensino e
extensão para 2020, ajustado ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 e de acordo com o
Regulamento Acadêmico (0199055). Considerando a dinâmica de trabalho proposta, os representante
do CONAD e CDC se dividiram em grupos para responderem sobre a aderência das atividades
propostas aos Eixos Temáticos, sobre a aderência das atividades aos Programas Acadêmicos, sobre os
impactos institucionais dos Programas Acadêmicos, sobre os impactos sociais dos Programas
Acadêmicos e sobre as recomendações aos Programas Acadêmicos. Seguiu-se, então, à votação das
pautas, conforme o cronograma (0199543) : 1. Aprovação/rejeição do Plano de Atividades da
ESMPU para 2020, para as atividades de ensino e extensão (0199542) e de pesquisa (0199654). O
plano contemplou as sugestões apresentadas e articuladas com os Programas Acadêmicos e Eixos de
Pesquisa. O CONAD aprovou, à unidamidade, os Programas Acadêmicos (0199681) e a lista de
atividades para 2020 que totaliza 257 atividades, sendo 233 atividades de ensino e extensão e
24 atividades de pesquisa (05 - Sistemas de Justiça Penal e Segurança Pública, 01 - Movimentos
Sociais, 06 Políticas Públicas, 02 - Gênero e raça, 04 - Internacionalização, 02 - Acesso à Justiça, 01 -
Sociedade e Trabalho e 03 - Direitos Humanos). A planilha com a relação de atividades ficará aberta
aos membros da CDC até a próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, para ajustes finais de
aderência aos Programas e Eixos, bem como da localidade de realização e abrangência da atividade. O
CONAD aprovou também a disponibilização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada grupo de
pesquisa, que terá este orçamento para a execução, em 2020, do conjunto das pesquisas propostas pelo
grupo. A pedido da líder do grupo de pesquisa "Movimentos sociais", Sofia Vilela de Moraes e Silva,
fica registrado em ata que as ementas dos eixos da linha de pesquisa e dos programas devem ter uma
interpretação ampliativa em relação aos respectivos títulos dos eixos e programas, com o que os
presentes concordaram à unanimidade. Fica estabelecido que as comunicações dentro dos grupos de
pesquisa serão realizadas por meio da plataforma moodle, para que fique registrado em meio oficial de
comunicação. 2. Aprovação/rejeição do novo Manual de Identidade Visual (0199559). Na 1ª Reunião
Ordinária de Trabalho do CONAD em 2019, ocorrida em 05 de fevereiro, muito embora não tenha
constado em Ata, os Conselheiros presentes àquele encontro aprovaram a nova logomarca da ESMPU.
Desta feita, foi apresentado o Manual de Identidade Visual para normatizar a utilização e padronizar a
aplicação da marca nas mais diversas situações de uso. O CONAD aprovou, à unanimidade, o Manual
de Identidade Visual apresentado, que deverá ser normatizado por meio de Resolução. Ainda foi
orientado o registro em ata para constar que os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, a nova
logomarca da Escola, em reunião realizada no mês de fevereiro do corrente, ocasião em que o projeto
foi ao Conselho apresentado (0141098) . 3. Aprovação/rejeição das autorizações de atividades
aprovadas ad referendum  do CONAD a partir de 28 de agosto de 2019 (0199532). Os presentes
aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada. A pedido do Diretor-Geral, Doutor João Akira
Omoto, foi incluído novo item na pauta: 4. Aprovação/rejeição do projeto de criação da TV
ESMPU. A Assessora de Comunicação, Graziane Madureira, apresentou aos participantes do encontro,
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o Projeto para criação da TV ESMPU (0199539) e esclareceu as dúvidas apresentadas. O
CONAD deliberou pela aprovação da proposta, à unanimidade. A líder de pesquisa, Doutora Ela
Wiecko Volkmer de Castilho, solicitou que ficasse registrada a sugestão de inclusão
da atividade "Comunicações não violenta", não prevista no Plano de Atividades de 2020, articulada ao
programa "Gênero, raça e não discriminação", para que a Coordenação de Ensino do MPF avalie a
demanda interna sobre a viabilidade de sua inclusão, seja pelo remanejamento ou substituição de alguma
outra já prevista.  O Conselheiro do MPM, Doutor Alexandre José de Barros Leal Saraiva, em nome do
Procurador Geral de Justiça Militar, solicitou que constasse em ata os reconhecimentos e
agradecimentos ao Diretor-geral, pela excelência dos trabalhos desenvolvidos nestes dois anos de gestão
à frente da ESMPU. Os trabalhos foram encerrados pelo Diretor-Geral em 12 (doze) de novembro de
dois mil e dezenove às 12h30 e deles lavrou-se a presente ata, que ao final da reunião foi lida e validada
pelos Conselheiros presentes e será assinada pelo Presidente do Conselho, Doutor João Akira Omoto.

 

Documento assinado eletronicamente por João Akira Omoto , Diretor-Geral da ESMPU , em
13/11/2019, às 14:46 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de
2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0199119 e o código
CRC 71B338FD.
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