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ATA DA 7' ]iEUNIAO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA
ESCOL.A SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBI.ICO OA UNIÃO
Em 17 de setembro de dois mil e sete, às quatorze horas, na Escola Superior do Ministério
Público da União, sob a presidência do Diretor-Geral, Doutor Rodrigo Janot Monteiro de
Barros, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPF -- Doutor Eugênio José Guilherme de
Aragão, MPT -- Doutor Ricardo José Macedo de Britto Pereira e MPDFT -- Doutora Benis
Silva Queiroz Bastos. Presentes também os Coordenadores de Ensino: MPM -- Doutor
Ricardo de Bruto A. Pontes Frestas e MPDFT - Doutora Mana Anaídes do Vale Siqueira
Soub e o Secretário de Ensino e Pesquisa Professor Volker Egon Bohne. Nessa ocasião, foi
designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Mana para secretariar os trabalhos. Iniciados
os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Credenciamento pelo MEC. O Diretor-
Geral informou ao Conselho que por meio da Portaria n. 840, de 28 de agosto de 2007,
publicada no DOU de 29 de agosto de 2007, o MEC credenciou em caráter especial a Escola
Superior do Ministério Público da União. 2. Processo 0.01.000.000664/2007-16. Ref.:
Capacitação de integrantes da rede de atenção infanto-juvenil do DF acerca do
orçamento público destinado a crianças e adolescentes do DF. A Dia. Fabiana de Assis
Pinheiro apresentou prometo a ser realizado com custo de R$ 15.887,50. Parecer favorável da
Coordenadora de Ensino do MPDFT. Parecer favorável da Secretaria de Ensino e Pesquisa,
com a ressalva de que o prometo seja readequado para a modalidade Curso de
Aperfeiçoamento. Considerando que não se trata de curso novo não é necessário pagam horas
de preparação do material e conteúdo, portanto sugere a aprovação com o custo de R$
12.687,50. O Conselho aprovou a realização da atividade nos termos da sugestão da Secretaria
de Ensino e Pesquisa. 3. Processo 0.01.000.000517/2006-65. Ref.: Curso Avaliação e
Controle dos Riscos relacionados ao Chumbo no Setor de Baterias Chumbo-Ácido e
Seminário Gestão dos Riscos à Saúde dos Trabalhadores Expostos ao Chumbo. O Dr. Iros
Reichmann Lasso apresentou reformulação do projeto já aprovado como seminário no plano
de atividades com o custo de RS 10.000,00. Com a nova proposta, acrescida de ul-n curso, a
atividade ficou orçada em R$ 13.133,80. Parecer favorável do Coordenador de Ensino do
MPT. O Conselho aprovou a realização da atividade. 4. Processo 0.01.000.000672/2007-62.
Ref.: Seminário sobre Prevenção de Acidente do Trabalho com Quedas. A Dra. Verá
Lúcia Carlos apresentou prqeto do Seminário a ser realizado no dia 16 de outubro de 2007,
em São Paulo-SP. Foram solicitados materiais didáticos e de divulgação orçados em R$
1.226,50. Parecer favorável do Coordenador de Ensino do MPT. O Conselho aprovou a
realização da atividade. 5. Processo 0.01.000.000802/2006-86. Ref.: l Seminário sobre
Saúde Mental do Trabalhador e Inovações da Legislação Previdenciária. A Dra. Tleana
Neiva Mousinho solicita aumento de recursos para a realização da atividade já aprovada no
Plano de Atividades para 2007. Em função do corte de recursos ocorrido no início do ano o
prometo original foi refeito para ser realizado em apenas um dia. Com a possibilidade de
recebimento de novos créditos, em função de desistências de outros proletos aprovados, a Dra.
lleana reapresentou o prometo original a ser realizado em dois dias. Parecer favorável do
Coordenador de Ensino do MPT. Parecer favorável da Secretaria de Ensino e Pesquisa com a
ressalva de que dentre os diversos itens solicitados soam aprovados os custos com material
didático e de divulgação, infraestrutura (aluguel de salão e c(Mee break), passagens e bolsas

#



Escola Superior do Nlinistério Público da União

para palestrantes, totalizando R$ 21 .000,00. O Conselho aprovou a realização da atividade nos
ter.mos da sugestão da Secretaria de Ensino e Pesquisa. 6. Cadastro de Docentes. O Conselho
aprovou os seguintes nomes para compor o cadastro de docentes e determinou que fossem
encaminhadas cópias autenticadas dos documentos comprobatórios da titulação informada:
Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro e Paulo Thadeu Gomes da Salva. 7. Aquisição de
Bibliografia. O Diretor-Geral solicitou aos Coordenadores de Ensino que indiquem
bibliografia, nacional e estrangeira, sobre Ministério Público nas respectivas áreas de
atuação. 8. Processo seletivo do projeto de estudos dos Ministérios Públicos da
comunidade de países de [íngua portuguesa. O Conse]ho decidiu ratificar o item 5 do Edital
67/2007 que determina que para participar da terceira fase, o pesquisador deve ser membro do
MPF em atividade e não ter participado de projeto semelhante patrocinado pela ESMPU,
tendo em vista que o objetivo é ampliar o acesso e garantir a maior participação de colegas na
pesquisa. 9. Projeto de Pesquisa em Segurança Pública. A Coordenadora de Ensino do
MPDFT coordenará a elaboração de proposta de plano de trabalho que contemple atuação dos
4 quatro ramos do MPU. Os coordenadores poderão indicar para participar da reunião,
designada para o dia 16 de outubro às 9 horas, na ESMPU, membro do respectivo ]'amo
especialista na matéria. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 15 de outubro
de 2007, às 14 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 16
horas e 35 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária,

a:e=g;eCl:ii2:=., os Membros do Conselho, Rodrigo Janot Monteiro de Barras, Eugênio José
Güilherme de Aragão, Ricardo José Macedo de Britto Pereira e Benis Silvo Queiroz Bastos.


