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ATA DA I' REtJNIAO EXTRAORDmARIA DE TRABALHO DO CONSELHO

ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2005, às 14 horas, na Escola Superior do Ministério Público

da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Lindõra Mana Arauto, reuniu-se o
Conselho Administrativo: MPF - Doutor Odim Brandão Ferreim, MPT - Doutor Ricardo José

Macedo de Britto Pereira, MPM - Doutora Adriana Lorandi, MPDFT -- Doutor Jogo Alberto

Ramos, estando presentes também o Diretor-Geral Adjunto Doutor Eugênio José Guilherme de

Aragão, o Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa Doutor Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho e

o Coordenador de Ensino do l\4PDFT Doutor Anderson Pereira de Andmde. Nesta ocasião, foi

designada a servidora Jozeída Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os

trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: l. Inglês Jurídico. O Conselho decidiu solicitar do

professor o programa com a discriminação dos módulos e duração total do curso. 2. Procuradoria

da Fazenda Nacional -- Auditório para o curso de Direito Administrativo para membros do MPU,

servidores da Procuradoria da Fazenda Nacional e servidores da Justiça Federal. O Conselho

autorizou o uso do auditório, nos termos do ofício. 3. Reunião ampliada com representantes de

instituições públicas do Reino l.Jnido para intercâmbio de experiências na implementação de

políticas de promoção da igualdade racial. O Conselho negou o pedido por não ser de interesse

da Escola. Vencido o Dr. Odim. 4. Fixação do prazo para o início dos projetos enviados. O
Conselho determinou o início dos projetos aos quais a Escola já dotou verba até o dia 20/5/2005.

Excluem-se desta determinação os prcjetos agendados para período posterior e aqueles que ainda

dependam de providências da ESMPU para o início. 5. MPT - PLANO DE ATIVIDADES -- 2005.

O Conselho decidiu aprovar a planilha anexa do MPT, ressalvados os itens: Encontro de

Procuradores da Região Sudeste, 111 Encontro de Juízes e Procuradores do Trabalho da 4'

Região, X Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho, ll Encontro dos
Procuradores do Trabalho da Região Centro-Oeste, ll Encontro Norte-nordeste de Juízes e

Procuradores do Trabalho, Encontro de Procuradores e Juízes da 12' Região, ll Encontro de

Procuradores do Trabalho e Juízes do Trabalho da 15' Região, l Encontro Estadual dos
Procuradores e Juízes do Trabalho, Encontro de Juízes e Procuradores do Trabalho, cuja
aprovação Rica a depender de ajuste para que os proletos obedeçam as linhas da Escola conforme

Ata da 8' Reunião de Trabalho de 21/10/2004: As propostas da Escola sugerem cursos de

especialização; registro de experiências adquiridas nos diversos ramos de atuação,/F que resulte a
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elaboração de roteiros de trabalho e manuais de atuação; apoio à pesquisa, por meio do

financiamento de grupos de estudos, com produção teórica sobre temas de relevo para o MPU;

patrocínio de experiências piloto, mediante o custeio e o apoio a iniciativas pioneiras no modo de

atuação ou gerenciamento do trabalho do MP; pesquisa aplicada com o financiamento de projetos

para investigar soluções de problemas ou avaliar o sucesso/insucesso de iniciativas do Ministério

Público ou revelar dados sobre o perfil do Ministério Público; concepção de programa estratégico

para o desenvolvimento do Ministério Público, avaliando cenários, possibilidades, oportunidades e

desafios com que nos deftontaremos; seminários de que resultem produção bibliográfica em

assuntos de interesse da função institucional; programas de iniciação científica assemelhada ao

PBIC do CNPq, para estudantes interessados na pesquisa do MP etc. Vencido o Conselheiro do

MPT. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia I' de março de 2005, às 14 horas.

Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 15 horas e 35 minutos, da qual foi

lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária, (7l'7c,,t,.(]àJ,bn-<2;,, os Membros do

Conselho Lindâra Mana Arauto, Odim Brandão Ferreira, Adriana Lorandi, João Alberto Ramos, os

Diretores Eugênio José Guilherme de Aragão e Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho e o

Coordenador de Ensino Anderson Pereira de Andrade.


