
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA ]' REUNIÃO DE TRABALHO DOS COORDENADORES DE ENSINO DA ESCOLA SUPENOR DO
MnqisTERio PúBLiCO DA UNIÃO.

Ao quinto dia do mês de fevereiro de 2001, às quatorze horas e trinta minutos, na Escola Superior do Ministério
Público da União, reuniram-se os Coordenadores de Ensino da Escola Superior do Ministério Público da União
designados pela Portarias n's 265 e 266, de 09 dejunho de 2000, publicadas no D.O.U de 13 subsequente, com a
presença dos Coordenadores de Ensino: Doutora Zélia Luiza Pierdoná-MPF, Doutora Adriane Reis de Arado-MPT,
Doutora Ténia Mana Nava Marchewka-MPDFT, Doutor Cardos Frederico de Oliveira Pereira-MPM; e o
Coordenador Estadual de Ensino no MPDFT: Doutor Roberto' Carlos Batista. Nesta ocasião Êoi designada a
Secretária de Cursos, Denise Guerreiro Antunes Gomos Pereira, para secretariar os trabalhos. Após análise das
Sugestões de Cursos os Coordenadores decidiram propor os seguintes temas para discussão do Conselho
Administrativo: 1. priorizar o Curso de Formação de Membros do MPU, iniciando-se pelo Curso de Iniciação de
novos Membros do MPT aprovados em Concurso, previsto para Abril/200 1 e iniciação de novos Membros do MPF
aprovados em Concurso, para Dez/2001. 2. Proposta de Criação do Boletim da Escola (único), indicando um
Membro de cada Ramo para compor o Conselho Editorial e um Coordenador da Escola como responsável. 3. com
relação à deânição de realização de um encontro nacional MPU e um encontro nacional de cada ramo a cada ano,
propor a realização de um encontro nacional do l\'lPU a cada dois anos e um encontro de cada ramo a cada dois anos
de forma altemada. 4. apresentação de convênio de mestrado profissionalizante 5. tendo em vista a disponibilidade
orçamentária e financeira da Escola, e a necessidade de aprovação de cursos para o ano de 2001, decidiram propor a
discussão em tomo de concessão ou não de diárias e passagens pela Escola, a fim de diminuir custos operacionais,
sob pena de comprometer a atividades-ãns da Escola. 6. estabelecer critérios para aprovação de seminários e cursos
para o ano de 2001 : a) cursos relacionados à fiinção institucional. b) os cursos serão direcionados aos membros e
servidores do MPU. Outras atividades poderão ser abertas. c) os temas dos cursos deverão ser especíâcos. d) a
realização de cursos fica condicionada ao número de membros e servidores interessados. Os representantes do
MPDFT apresentaram sugestões de objetivos para os cursos e seminários a serem realizados no ano 2001, de modo
a estabelecer parâmetros e diretrizes para a programação da ESMPU, a saber: a) Cursos: Objetivos: l- 06erecer aos
alunos bagagem teórica e prática, propiciando o aperfeiçoamento de sua formação, vocacionada para o exercício de
suas atividades institucionais. 2- Formar os alunos, dando uma visão multidisciplinar, de modo a situar a realidade
jurídica dentro do contexto sócio-político e económico da contemporalidade. 3 - Desenvolver nos alunos o
raciocínio crítico e sistêmico acerca do conhecimento jurídico em face das transformações sociais. 4 - Motivar os
alunos para uma atuação Hora do formalismo e unitarismojurídico, permitindo uma visão pluralista. b) Seminários:
Objetivos: Propiciar aos participantes o instrumental teórico e prático que possibilite uma reflexão da mudança de
perfil do proâssional do Direito, instigando a discussão e debates em tomo de assuntos polémicos e desafiadores na
atuação dos Membros do MPU na sociedade pós-modema, como ação pedagógica para a programação dos futuros
cursos. Todos os presentes, à unanimidade, aprovaram as sugestões, que serão submetidas ao Conselho da ESMPU.
Nada mais havendo a ser deliberado, âoi encerrada a reunião, às dezenove horas, da qual 6q lavra(ja a presente ata,

Frederico de Oliveira Pereira e Roberto Carlos Batista.

que vai assinada por esta Secretária de Cursos, Denise Guerreiro Antunes Gomos Pereira
todos os Membros presentes: Zélia Luiza Pierdoná, Adriane Reis de Araújo, Ténia Mana N
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