
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 2' REIJNIAO DE T:RABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA
SUPENOR DO MINIS'FENO PÚBLICO DA UNIÃO

Ao primeiro dia do mês de março de 2005, às 14 horas, na Escola Superior do Ministério Público da

União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Lindâra Mana Arauto, reuniu-se o Conselho

Administrativo: MPF - Doutor Odim Brandão Ferreira, MPT - Doutor Ricardo José Macedo de

Britto Pereira, MPM - Doutora Adriana Lorandi, MPDFT Doutor Jogo Alberto Ramos, estando

presente também o Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa Doutor Hindemburgo Chateaubriand P.

D. Filho. Nesta ocasião, foi designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Marra para secretariar

os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Seminário HIV no

Setor de Saúde e suas Implicações Trabalhistas, realizado no dia 1 0/12/2004, no auditório do

Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná Dra. Thereza Cristina Gosdal,

Coordenadora do Núcleo Estadual da PRT/9' Região encaminhou o relatório circunstanciado. O

Conselho tomou conhecimento. 2. Critérios para seleção de candidatos a mestrado e doutorado

aprovados pelo Conselho na reunião do dia 21/10/2004. O Conselho decidiu retirar do item Idioma

a pontuação decorrente da cidadania estrangeira. 3. Sistema HEINONLINE -- Dr. Hindemburgo

Chateaubriand P. D. Filho, Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa, encaminhou relatório estatístico

de acessos. O Conselho decidiu solicitar à Assessoria de Comunicação e à Coordenadoria de

Informática que elaborem uma estratégia de divulgação do serviço. O Conselho determinou que a

Coordenadoria de Informática verifique as condições necessárias para que a licença de uso do

sistema se estenda aos outros ramos do MPU, ainda que por meio da redistribuição de eventuais

licenças ociosas. O Conselho determinou ainda que se considere a possibilidade de redistribuição

das licenças para unidades do MPU, como bibliotecas, ao invés de pessoalmente a cada um dos

membros. O Conselho detemlinou ainda que se faça um levantamento dos custos de similar serviço

prestado pela Leais Nexos. 4. Curso de Direito Comparado em Inglês Em resposta à solicitação

do Conselho, o Prof. Frederick Mano Mason informou a programação para o exercício de 2005. O

Conselho baixou em diligência para que se consulte o Coordenador de Ensino do MPF e para que se

traga o procedimento que deu causa à inexigibilidade de licitação para a realização do curso

anterior. 5. 1 Congresso Internacional sobre a Mulher, Gênero e Relações de Trabalho, a ser

realizado em Goiânia-GO, nos dias 5 a 7/5/2005 Dr. Luiz Eduardo Guimarães B(kart, Procurador-

Chefe da PRT/18' Região solicitou: a) colaboração de servidores da área de programação visual da

arte do cartaz e folder; b) Impressão gráfica de 1 5.000 fõlderes e
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1 .000 cartazes. O Conselho deferiu o item "a" e quanto ao item "b", foi indeferido o pedido, porque

extrapola o valor aprovado no plano de atividades. 6. Curso de Pós-Graduação l,afo Seasw em

Direitos llumanos. A Coordenadora de Ensino do MPT encaminhou planilha alterando os custos

do Curso. O Conselho manteve o orçamento inicialmente aprovado. 7. Publicação do livro

"Gênero e relações de trabalho". Dr. Hindemburgo comunicou parecer do Conselho Editorial

favorável à publicação. O Conselho solicitou à DIRPOS a elaboração de planilha de custos em

sistema de co-edição para posterior deliberação. Sugeriu ainda que se verificasse junto aos

organizadores do prometo as especificações técnicas da obra (formato, tiragem), bem como a

possibilidade de obtenção de apoio financeiro para a sua publicação. 8. Plano de Atividades do

MPT - 2005. Dra. Daniela esclareceu os itens que constaram com ressalva na reunião do dia

15/2/2005. O Conselho aprovou o plano de atividades com as modificações apresentadas. O

Conselho deliberou ainda que os eventos que tenham como tema Ação Civil Pública na Justiça do

Trabalho sejam informados à Diretora da Escola para serem incluídos na agenda comemorativa dos

20 anos da Lei de Ação Civil Pública. 9. Publicação de anais do Seminário Direitos llumanos e

Migração com selo da ESMPU. Dr. Hindemburgo comunicou que o Conselho Editorial deliberou

que Ihe compete "a apreciação de propostas de publicação de eventos realizados pela ESMPU, não

sendo cabível a apreciação de publicação de eventos realizados isoladamente por qualquer dos

ramos do MPU (MPF, MPT, MPM ou MPDFT), mesmo que tenham tido o apoio da Escola". O

Conselho tomou conhecimento da deliberação do Conselho Editorial, com ciência ao interessado.

Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 29 de março de 2005, às 14 horas. Nada

mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 16 horas e 10 minutos, da qual foi

lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária, q-ll-&'l,:\:í-t/"\f\ên'os Membros do

Conselho Lindõra Mana Arauto, Odim Brandão Ferreira, Adriana Lorandi, Jogo Alberto Ramos, o

Diretor Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho.


