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N

O acesso da pessoa com deficiência ao
trabalho EAD Remoto 12

TERCEIRIZAÇÃO NA SAÚDE POR
INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO
EAD Remoto 32

EXPLORAÇÃO SEXUAL,TRÁFICO DE PESSOAS
E TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO:

PONTOS DE CONEXÃO E FLUXO DE
ATUAÇÃO

EAD Síncrono 14

Meio Ambiente do Trabalho – Qualidade do
Ar - Atuação EAD Síncrono 16

NOME DA ATIVIDADE ORIENTADOR
PEDAGÓGICO TIPO/MODALIDADE CARGA

HORÁRIA RAMO OBJETIVO GERAL

501 Adriane Reis de
Araujo MPT

Capacitar peritos do MPU, auditores fiscais e profissionais de
saúde para emi�r o laudo de avaliação biopsicossocial em

conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão.

421 Ileana Neiva
Mousinho MPT

CAPACITAR OS PROCURADORES DO TRABALHO A
IDENTIFICAR AS FRAUDES NAS CONTRATAÇÕES DE

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE E FRAUDES NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MAL

DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE E MÁ GESTÃO
DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO)

413 camilla del isola
diniz schver MPT

Expor aos membros e membras do MPT, do MPF e dos
Ministérios Públicos Estaduais as

conexões entre a exploração, o tráfico de pessoas e o
trabalho análogo ao escravo, bem como o

fluxo de atuação ideal para o enfrentamento dos crimes.

377 Leomar Daroncho MPT

Estudo das experiências e exploração das possibilidades de
atuação do MP em relação à Qualidade do Ar no Meio
Ambiente do Trabalho, abordando, de forma prá�ca, a
questão da atuação em relação aos espaços abertos e

confinados.
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303 Luis Fabiano Assis MPT

Refle�r sobre o papel da tutela cole�va quanto ao campo
ESG (Environmental, social and corporate governance).

Debates sobre Governança Ambiental, Social e Corpora�va
permitem o desenvolvimento de métodos de análise da

conduta de empregadores em relação aos fatores sociais de
sua atuação no que tange ao mundo do trabalho, v.g.,

quanto a tópicos como cadeias produ�vas responsáveis,
trabalho infan�l, segurança e saúde, trabalho escravo e

tráfico de pessoas, diversidade e igualdade, etc.

394

LYS SOBRAL
CARDOSO E LUÍSA
NUNES DE CASTRO

ANABUKI

MPT

Realizar Seminário presencial para aprofundar o debate
sobre "escravidão, gênero e raça", de forma interseccional, e

lançar o livro digital “Escravidão na interseccionalidade de
gênero e raça: um enfrentamento necessário”, produto do

Grupos de estudos do MPT "Escravidão, gênero e raça", que
reúne textos de profissionais e acadêmicos das mais diversas

áreas.

392

LYS SOBRAL
CARDOSO E LUÍSA
NUNES DE CASTRO

ANABUKI

MPT
Trazer à lume a discussão sobre o trabalho escravo

domés�co, sua caracterização e principais problemas
enfrentados na prá�ca.

459

Tadeu Henrique
Lopes da Cunha e
Renan Bernardi

Kalil

MPT

Capacitar os analistas contábeis para a análise acerca da
capacidade econômica das empresas prestadoras de serviços
a terceiros, que é um dos requisitos do contrato de prestação
de serviços a terceiros previsto na Lei nº 6.019/1974, com as

alterações promovidas pelas Leis nos 13.429 e 13.467,
ambas de 2017.

Governança Ambiental, Social e Corpora�va
(ESG), Tutela Cole�va e Mundo do Trabalho

(2023)
EAD Síncrono 16

SEMINÁRIO "ESCRAVIDÃO, GÊNERO E
RAÇA"

EAD Síncrono. Em
extensão 17

TRABALHO ESCRAVO DOMÉSTICO EAD Síncrono 14

Análise de balanço aplicada a perícia
contábil para verificação da capacidade
econômica de empresas prestadoras de

serviços a terceiros.

EAD Síncrono 16
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457

Tadeu Henrique
Lopes da Cunha,
Renan Bernardi

Kalil e Carolina De
Prá Camporez

Buarque

MPT

O curso tem o obje�vo tratar do tema relacionado à
prestação de serviços a terceiros para que os seus

par�cipantes tenham condições de iden�ficar eventuais
fraudes nos contratos de prestação de serviços que

impliquem prá�ca ilícita, assim como possam estabelecer
estratégias de atuação do MPT para enfrentar as fraudes e

promover a aplicação da legislação trabalhista.

432

Tadeu Henrique
Lopes da Cunha,
Renan Bernardi

Kalil e Ileana Neiva
Mousinho

MPT

O curso tem o obje�vo tratar do tema relacionado à
iden�ficação de fraudes em facções de vestuário, assim
como estabelecer estratégias de atuação do MPT para

enfrentar estas fraudes e promover a aplicação da legislação
trabalhista.

528
Renan Bernardi

Kalil e Sofia Vilela
de Moraes e Silva

MPT

Capacitar membros do MPT para compreender os conceitos,
mecanismos e atuações no Sistema Interamericano de
Direitos Humanos (SIDH), os quais podem ser úteis no

desempenho de suas respec�vas atribuições ministeriais,
bem como dar conhecimento acerca das experiências

internacionais vivenciadas pelos representantes do MPT na
Relatoria Especial sobre direitos econômicos, sociais,

culturais e ambientais (REDESCA) da CIDH.

312 Cirlene Luiza
Zimmermann MPT

Assegurar que Membros(as) do MPT estejam habilitados(as)
a conduzir inves�gações de denúncias que envolvem

subno�ficação de acidentes e adoecimentos relacionados ao
trabalho nas empresas, fornecendo subsídios teóricos e

prá�cos sobre as análises necessárias à instrução dos ICs,
inclusive aqueles instaurados no âmbito do projeto nacional

de Promoção da Regularização das No�ficações da
CODEMAT. O conhecimento também é ú�l para a atuação

custos iuris em RTs de acidentes do trabalho.

Prestação de serviços a terceiros: técnicas
de inves�gação e estratégias de atuação EAD Síncrono 16

Fraudes e técnicas de inves�gação em
facções de vestuário

EAD Síncrono. Em
extensão 16

A atuação do Ministério Público do Trabalho
no Sistema Interamericano de Direitos

Humanos
EAD Síncrono 16

Combate à subno�ficação de acidentes e
doenças relacionados ao trabalho: técnicas

de inves�gação, obtenção e análise de
dados em matéria de saúde e segurança do

trabalho

Presencial 16
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375 Leomar Daroncho MPT

Estudo das experiências de atuação do MPT em barragens,
com base em casos prá�cos, pautada pelos princípios do

Direito Ambiental da prevenção e da precaução, com vistas a
fomentar, de forma obje�va, a postura de prevenção de
modo a evitar a possibilidade de repe�ção das tragédias

humanas representadas pelos impactantes acidentes
ambientais ampliados no setor.

307 Luis Fabiano Assis MPT
Apresentar conceitos fundamentais necessários ao uso de

dados em procedimentos e ações judiciais, desde a
estratégia de obtenção à produção de informações e provas.

436 Margaret Matos
de Carvalho MPT

Apresentar subsídios de atuação aos membros do Ministério
Público Brasileiro para buscar o encerramento dos lixões,

para promover a inclusão social e produ�va dos catadores de
materiais recicláveis mediante a contratação e a

remuneração pelos serviços prestados aos Municípios, com
dispensa do processo licitatório. Ainda, serão abordados

temas relacionados à saúde e segurança no trabalho,
combate ao trabalho escravo e infan�l na cadeia produ�va

da reciclagem.

463

Renan Bernardi
Kalil e Tadeu

Henrique Lopes da
Cunha

MPT

O curso tem o obje�vo tratar do tema relacionado às
coopera�vas, pejo�zação e fraudes nas relações de trabalho

para que os seus par�cipantes tenham condições de
iden�ficar eventuais fraudes em contratos de pessoas

jurídicas e em coopera�vas que impliquem prá�ca ilícita,
assim como possam estabelecer estratégias de atuação do
MPT para enfrentar as fraudes e promover a aplicação da

legislação trabalhista.

Atuação do MPT em Barragens Presencial 16

Inves�gações guiadas por Dados: Conceitos
e Técnicas Fundamentais (2023) Presencial 16

Inclusão Social e Econômica de Catadoras e
Catadores de Materiais Recicláveis Presencial 16

Coopera�vas, pejo�zação e fraudes nas
relações de trabalho: técnicas de

inves�gação e estratégias de atuação
Presencial 16
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461

Renan Bernardi
Kalil e Tadeu

Henrique Lopes da
Cunha

MPT

O curso tem o obje�vo tratar do tema relacionado ao
trabalho via plataformas digitais para que os seus

par�cipantes tenham condições de iden�ficar como as
mudanças em curso no mercado de trabalho ocasionadas

por inovações tecnológicas afetam a vida dos trabalhadores,
a dinâmica das relações de trabalho via plataformas digitais,

em especial as que se desenvolvem nos setores de
transporte de passageiros e de entrega, e os principais

instrumentos de inves�gação à disposição do MPT nesse
tema.

387 Aroldo Freitas
Queirós MPM Demonstrar a possibilidade de aplicação do acordo de não

persecução penal a determinados crimes militares.

Graziane
Madureira MPM

"Aprimorar os porta-vozes do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, buscando desenvolver capacidades e
habilidades de se expressar e transmi�r informações com

obje�vidade em entrevistas para a media impressa, digital e
audiovisual. O treinamento pretende contribuir para uma

melhor compreensão sobre o funcionamento da imprensa,
as especificidades dos veículos de comunicação, o papel das

fontes de informação e a relação com a imprensa.

"

480 Adriana Santos MPM

Refle�r sobre questões que a leitura de O Processo e Na
Colônia Penal de Franz Ka�a suscita,cujos reflexos na

modernização da a�vidade é�ca do MP se impõem,pela sua
condição de fiscal das regras e princípios do Estado
Democrá�co de Direito,controlando a a�vidade da
Administração Pública,na ó�ca de humanização do

sofrimento pela restrição da liberdade do cidadão,em face
da amplitude do conteúdo da expressão ‘Direitos

Fundamentais’.O obje�vo é o permanente ques�onamento
funcional crí�co.

O trabalho via plataformas digitais: técnicas
de inves�gação e estratégias de atuação Presencial 16

Acordo de não persecução penal militar EAD assíncrono 6

Media training: Relacionamento com a
imprensa- riscos e oportunidades EAD assíncrono 10

Franz Ka�a e a Opressão An�jurídica EAD remoto 12
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367 ADRIANO ALVES
MARREIROS MPM

Debater a Liberdade de ensino, essencial para a formação de
cidadãos com raciocínio crí�co, independência e

compreensão

354 Cícero Robson
Coimbra Neves MPM

Oferecer a compreensão adequada a respeito dos crimes
comuns contra a dignidade sexual, avaliando seus impactos

no Direito Penal Militar.

352 Cícero Robson
Coimbra Neves MPM

Oferecer a compreensão adequada a respeito de crimes
ambientais que se configurem em crimes militares

extravagantes, de acordo com a Lei 9.605/1998, de forma a
preparar o operador do Direito aos desafios que a nova

norma impôs.

Graziane
Madureira MPF

"Aprimorar os porta-vozes do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, buscando desenvolver capacidades e
habilidades de se expressar e transmi�r informações com

obje�vidade em entrevistas para a media impressa, digital e
audiovisual. O treinamento pretende contribuir para uma

melhor compreensão sobre o funcionamento da imprensa,
as especificidades dos veículos de comunicação, o papel das

fontes de informação e a relação com a imprensa.

"

Liberdade de Ensino EAD Remoto 12

Crimes Militares extravagantes contra a
dignidade sexual Presencial 16

Crimes militares ambientais Presencial 16

Media training: Relacionamento com a
imprensa- riscos e oportunidades EAD assíncrono 10
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510
Curso de

Recuperação de
A�vos

MPF

Treinar membros e servidores do MPF na temá�ca de
Recuperação de A�vos, envolvendo a inves�gação

patrimonial, o manejo das medidas cautelares reais
(sequestros e indisponibilidades), confisco e administração

de bens, em crimes financeiros que gerem produtos e
proveitos.

476 André de Carvalho
Ramos MPF

O obje�vo do curso é aprofundar o conhecimento sobre o
impacto dos tratados internacionais de direitos humanos

temá�cos no ordenamento jurídico interno brasileiro e sua
relação com as normas que compõem esse ordenamento,
com foco no exercício do controle de convencionalidade,

com estudo de casos, pelos diversos órgãos do sistema de
jus�ça, especialmente o Ministério Público.

358
Clóvis Correa de

Albuquerque
Segundo

MPF

Trazer de forma elegante o conhecimento da Teoria dos
Jogos, bem como suas aplicações nas nossas decisões nas

nossas a�vidades laborais, bem como nas demais de nossas
vidas

331 Daniel Teixeira
Bezerra MPF

Aperfeiçoar membros, servidores, estagiários e
colaboradores do Ministério Público Federal acerca das

inovações no Direito Brasileiro em temas de grande
relevância para a sociedade contemporânea como proteção
de dados pessoais, fake news, discurso de ódio, inteligência

ar�ficial, dados neurais e metaverso.

Curso de Recuperação de A�vos -
Inves�gação, Sequestro, Confisco e

Administração de Bens
EAD Assíncrono 16

Temas de Direitos Humanos e o controle de
convencionalidade aplicado EAD remoto 12

Teoria dos Jogos aplicados as nossas
decisões do dia a dia EAD Remoto 12

Direito Digital EAD Remoto 10
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504 Fernanda Teixeira
Souza Domingos MPF

Com a entrada em vigor no ordenamento juridico brasileiro
da Convençao sobre a Cibercriminalidade, Convençao de

Budapeste, o obje�vo é capacitar os procuradores para lidar
com essa nova legislaçao em harmonia com o Marco Civil da

Internet e os demais disposi�vos legais ja vigentes.

362 Jordana Tomazine
Coelho MPF

Capacitar membros e servidores do Ministério Público da
União e dos Estados que atuem na função eleitoral,

apontando os eventos processuais mais importantes em
cada uma das ações cíveis de natureza eleitoral, além de

apresentar, ao final, o que mudou com as reformas eleitorais
de 2021 e 2022.

446 Lisiane Braecher MPF

Promover o diálogo interdisciplinar sobre os direitos e as
garan�as jurídicas - previstas em normas internacionais e

internas - dos usuários de álcool e outras drogas como forma
de garan�r a efe�vidade da proteção desses direitos, bem

como a
melhor fiscalização pelo Ministério Público da União.

495 Lucas de Morais
Gual�eri MPF

Atualização conceitual acadêmica dos roubos e suas
modalidades pra�cadas no Brasil. 

Capacitar os alunos para entenderem o crime de roubo em
seus diversos aspectos e não só sua aplicabilidade jurídica.

A CONVENÇÃO DE BUDAPESTE E A
LEGISLAÇAO BRASILEIRA EAD Remoto 8

Prá�ca processual das principais ações
cíveis eleitorais, atualizado com as reformas

eleitorais de 2021 e 2022.
EAD Remoto 14

DIREITOS DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL e
OUTRAS DROGAS EAD Remoto 12

Do Novo Cangaço ao Domínio de Cidades EAD Remoto 12
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491 Douglas Fischer MPF

Atualizar os procuradores regionais da República sobre a
jurisprudência atualizada de processo penal nos tribunais

superiores, para subsidiar a interposição de recursos
especiais ou extraordinários.

433
Raphael Frederico
Acioli Moreira da

Silva
MPF

Aperfeiçoar a prá�ca dos analistas peritos em Antropologia
do MPF através da troca salutar entre os pares de

informações acerca de estratégias, métodos e técnicas
u�lizadas em sua a�vidade laboral na ins�tuição.

399 Thales Messias
Pires Cardoso MPF

Oferecer noções fundamentais e bases teóricas sobre Jus�ça
Restaura�va, visando sensibilizar e capacitar membros e

servidores do Ministério Público da União quanto ao
emprego da Jus�ça Restaura�va no exercício das

incumbências ins�tucionais, inclusive nos futuros núcleos de
Jus�ça Restaura�va do MPU.

524
ANDREA

WALMSLEY
SOARES CARNEIRO

MPF Tratar de questões legais, doutrinárias e jurisprudenciais
sobre a lei de organização criminosa.

Processo Penal nos Tribunais Superiores EAD remoto 16

Ciclo de debates sobre a perícia
antropológica no MPF EAD Remoto 12

Introdução à Jus�ça Restaura�va: aspectos
prá�cos e dogmá�cos (2ª edição) EAD Remoto 12

Lei de Organização Criminosa EAD Remoto 12
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469 Lisiane Cris�na
Braecher MPF

Oferecer subsídios aos Agentes Públicos nos processos de
monitoramento e exigibilidade do Direito Humano à

Alimentação e Nutrição Adequadas nos territórios, tomando
como referência estratégias de  ar�culação e animação de

redes de polí�cas públicas de Segurança Alimentar e
Nutricional.

512 Simone Melgarejo MPF

520

PAULO GILBERTO
COGO LEIVAS /

SUZETE
BRAGAGNOLO

MPF
Apresentar conceitos e caracterís�cas da desinformação
sobre saúde de forma a capacitar agentes para ações de

enfrentamento.

407 Caio Vez Dias MPF
Apresentar aos membros e servidores do GAECO conceitos

fundamentais, bem como técnicas de inves�gação e de
inteligência relacionada aos delitos ciberné�cos.

Mecanismos de exigibilidade e
Monitoramento do Direito Humano à

Alimentação e à Nutrição Adequadas nos
territórios

EAD Remoto. Extensão 12

Feedback Constru�vo EAD Remoto. Extensão 10

Curso sobre Enfrentamento à
Desinformação em Saúde EAD Remoto. Extensão 12

Crimes ciberné�cos: teoria, prá�ca e
inteligência EAD Síncrono 12
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3536 Gal�ênio da Cruz
Paulino MPF

Possibilitar aos membros do Ministério Público Federal
conhecimento necessário para analisar dados ob�dos
durante as inves�gações criminais, bem como para a

realização de buscas/pesquisas inves�ga�vas eficientes

526
ANDREA

WALMSLEY
SOARES CARNEIRO

MPF Cuidar de questões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a
competência federal em matéria criminal.

529
Isaac Anderson

Oliveira de
Almeida

MPF Apresentar aos membros do MPF os serviços periciais em
TIC, bem como algumas ferramentas e técnicas.

411 Caio Vaez Dias MPF

Apresentar aos membros e servidores dos GAECOs as
principais formas de acordos vigentes no Brasil, expondo

técnicas e melhores prá�cas na sua negociação e o estágio
atual da jurisprudência sobre o assunto.

Inves�gação Criminal - perícia, pesquisa e
análise EAD Síncrono 36

Competência federal em matéria criminal EAD Síncrono 12

Periciais em TIC no Âmbito do MPF EAD Síncrono.
Extensão 12

Negociação de acordos - base norma�va,
técnicas e jurisprudência Presencial 8
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410 Caio Vaez Dias MPF

Atualizar membros e servidores dos GAECOs acerca das
novas prá�cas e �pologias de lavagem de capitais, inclusive

envolvendo criptoa�vos, bem como discu�r a jurisprudência
mais recente e técnicas de inves�gação.

314 Daiane Londero MPF
Demonstrar como o uso de dados e da esta�s�ca pode ser

u�lizado para traçar estratégias ins�tucionais e incrementar
a capacidade de atuação do MPF.

347 Lucas Costa
Almeida Dias MPF

Capacitação de membros e servidores do MPU para o
reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTQIA+ no

sistema de jus�ça e apresentação dos "Princípios de
Yogyakarta Mais 10

356 Marcelo Malheiros
Cerqueira MPF

Explorar a história, o conceito e o panorama atual da
liberdade de expressão no direito norte-americano, a par�r
de análise aprofundada dos precedentes da Suprema Corte

dos EUA sobre o assunto, bem como de casos polêmicos
mais recentes. Examinar a influência desses precedentes no

tratamento do mesmo tema pelas cortes brasileiras, em
especial o STF, bem como analisar cri�camente os "hard

cases" da jurisprudência brasileira à luz dos precedentes da
Suprema Corte dos EUA.

Lavagem de capitais: novas �pologias,
melhores prá�cas na inves�gação,

criptolavagem e jurisprudência atual
Presencial 12

O uso de dados e esta�s�ca na atuação do
Ministério Público Federal: capacidades e

estratégias ins�tucionais
Presencial 12

Princípios de Yogyakarta Mais 10" -
Aspectos prá�cos dos direitos das pessoas

LBGTQIA+
Presencial 12

A liberdade de expressão no direito
norte-americano: histórico, precedentes,

panorama atual e influência no direito
brasileiro.

Presencial 14
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498 Pedro Pouchain MPF

Analisar os fundamentos do princípio nemo tenetur com o
obje�vo de lhe conferir contornos mais precisos, além de

enfrentar questões atuais complexas, de grande importância
prá�ca, como a tensão entre a não autoincriminação e os

deveres extrapenais de cooperação com o Estado, a
possibilidade do exercício do direito ao silêncio parcial e os
problemas que envolvem o dever de advertência do direito

do cidadão de permanecer calado perante às autoridade
policiais e judiciais.

515 ARTUR DE BRITO
GUEIROS SOUZA MPF

Apresentação e reflexão dos principais aspectos dos crimes
federais introduzidos pelas recentes leis promulgadas pelo

Congresso Nacional

522
DANIEL DE
RESENDE
SALGADO

MPF

Discu�r a teoria e a prá�ca contemporânea dos contextos da
a�vidade probatória, desde a descoberta dos elementos de
informação à mo�vação das decisões judiciais, abordando
aportes do direito probatório estrangeiro, em especial da

escola de raciocínio probatório, e a possibilidade de
aplicação em nosso ordenamento jurídico.

Antonio do Passo
Cabral MPF

Iden�ficar os principais concietos a respeito do conteúdo;
analisar os principais problemas prá�cos enfrentados nas

ações cole�vas; discu�r e elaborar soluções que sejam úteis
à a�vidade diária dos membros do MPF

Questões atuais  do direito à não
autoincriminação no processo penal Presencial 12

NOVOS CRIMES FEDERAIS Presencial 10

PROVA NO PROCESSO PENAL:
PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS Presencial 16

O novo processo civil e seus impactos na
atuação do MP: diálogos Brasil-Italia Presencial 12
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328 Fernando Merege MPF
Conhecer, compreender, interpretar e analisar os principais
conceitos e abordagens vinculados à redução da oferta de

drogas

518
LUCAS DANIEL

CHAVES DE
FREITAS

MPF

Discu�r temas, atualizar conhecimento e construir
possibilidades de atuação dos diversos órgão ministeriais

perante o STF, tendo em conta as alterna�vas de intervenção
e resposta estratégica oriundas de ações em trâmite em

outros graus, a par�r da lógica de integração das diversas
unidades do MP; refle�r sobre uma melhor recorribilidade
na sistemá�ca de repercussão geral e uma maior u�lização
de meios de impugnação especiais ao STF, notadamente as

suspensões e reclamações

297 Íris Almeida dos
Santos MPDFT

1. Definir o conceito de alienação parental como fenômeno
sócio-jurídico.

2. Evidenciar os aspectos danosos da alienação parental a
saúde da criança.

3. Ressaltar a guarda compar�lhada como prevenção e
tratamento dos danos promovidos pelos atos de alienação

parental.

309 Danielle Araújo de
Oliveira MPDFT Conhecer e ser capaz de aplicar a disciplina Ele�va Orientada

01 do Projeto NaMoral, nas versões presencial e online.

Fundamentos de redução da oferta de
drogas Presencial. Extensão 12

Atuação Integrada do MP no STF-
impugnação mul�dimensional de decisões Presencial. Extensão 12

Alienação parental EAD Assíncrono 20

Capacitação Ele�va Orientada NaMoral 01:
So� Skills e Integridade EAD remoto 40
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319 RICARDO WITTLER
CONTARDO MPDFT

Expor as alterações promovidas pelo CID-11 (CÓDIGO
INTERNACIONAL DE DOENÇAS) e seus reflexos nas a�vidades
do Ministério Público, em especial nos casos de perícia para

verificação de imputabilidade e nos casos de interdição.

353

Selma Leite do
Nascimento

Sauerbronn de
Souza

MPDFT
Refle�r sobre as inovações norma�vas presentes na Lei

Henry Borel no contexto da proteção à criança e ao
adolescente ví�mas da violência intrafamiliar.

318 Marcos vinicius
barroso MPDFT

Ensinar técnicas e maneiras para fazer busca patrimonial de
devedores (ex.: pai que não paga pensão alimen�cia) e/ou

patrimônio ocultado por suspeitos de crimes. Explicar o
funcionamento das diversas ferramentas disponíveis ao

Ministério Público e ao Judiciário, que podem ser usadas em
processos e procedimentos.

ESMPU

Ao final da ação educacional os par�cipantes serão capazes
de valorizar os processos de diagnós�co organizacional

relacionados ao desenvolvimento de pessoas como
ferramentas de gestão estratégica.

ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA ENTRADA EM
VIGOR DO CID-11 EAD remoto 8

Lei Henry Borel na perspec�va da proteção
integral EAD remoto 14

Pesquisa Patrimonial Presencial 12

Diagnós�co organizacional Ana Paula
Cusinato

 EAD síncrono e
assíncrono 10
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444 ESMPU

Ao final do curso os par�cipantes serão capazes de adotar
prá�cas de gestão de projetos, desde a concepção de uma
ideia até a sua estruturação e gerenciamento, com uso de

ferramentas e prá�cas para gestão de projetos, metodologia
ágil e gestão de por�ólios. O curso é voltado para pessoas

que atuam em diversas áreas e de diferentes níveis de poder
decisório, com apresentação de conceitos, técnicas e

ferramentas e de exercícios de aplicação prá�ca.

ESMPU

OKRs são muito simples, mas para que funcionem
devidamente, é preciso que a implantação e uso dos

mesmos siga alguns princípios essenciais. Nesse curso você
vai conhecer todos os detalhes para um implantação bem

sucedida e como então usar OKRs fazer gestão de
prioridades.

Como aumentar dras�camente a Execução do seu Plano
Estratégico de forma SIMPLES com a metodologia usada pela

Google.

ESMPU

Os par�cipantes terão uma visão de como o OKR e o SCRUM
podem organizar, estruturar e colaborar com o planejamento

e sua execução.
Será capaz de u�lizar técnicas, dinâmicas e ferramentas para

que a equipe alcance melhores resultados de maneira
con�nua e sustentável.

Se tornar um verdadeiro agente de mudanças.

ESMPU

O obje�vo deste curso é aprimorar capacidades narra�vas
de tal forma que os discentes consigam potencializar o poder

cogni�vo de histórias através da maximização da
compreesnão e introdução de valor. A capacidade de relatar
acontecimentos de modo eficaz e com empa�a  potencializa
a retenção de memória e compreensão de relevância social,
fazendo com que os intelocutores sintam emoção e tenham

maior chance de oportunizar a atenção interessada, primeiro
passo para a persuasão racional. Este curso obje�va explicar

os mecanismos por trás de histórias memoráveis e como
construir e contar histórias de maneira persuasiva, ar�culada
e obje�va, fazendo com que o público entenda os principais

pontos e possa ter maior chance de ser convencido dos
argumentos apresentados.

Gestão de Projetos na Prá�ca Daniel Figueiredo
Trindade EAD Assíncrono 12

OKR para o setor público: como executar
seu planejamento estratégico

Paulo Célio Soares
da Silva Júnior EAD Assíncrono 6

Introdução ao SCRUM Paulo Célio Soares
da Silva Júnior EAD Assíncrono 6

Storytelling para juristas: uma introdução Alexandre Senra EAD Assíncrono 30
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Leitura de Design Thinking Nális Torres de
Carvalho EAD Assíncrono 20

Linguagem Simples: aspectos iniciais e usos
potenciais

Ana Beatriz
Sanches R. C.

Catelan
EAD Assíncrono 10

Liderança Facilitadora: atuar junto para
obter melhores resultados

Lorena Mar�ns
Ribeiro

Mascarenhas
EAD Assíncrono 28

Luz, Câmera e Educação EAD Assíncrono 12

ESMPU
Promover espaço de contato com a literatura e conteúdos

existentes de inovação e design thinking de forma orientada
e autodirigida.

ESMPU

Tem o intuito de apresentar sete diretrizes para a produção
de textos informa�vos com linguagem simples, que sejam

mais fáceis de serem lidos e compreendidos pela maior parte
das pessoas. A linguagem simples apresenta-se, ao mesmo

tempo, como uma causa social e uma técnica de
comunicação.

ESMPU

A a�vidade busca capacitar membros do MPU para que
sejam facilitadores. O facilitador é um profissional capaz de
conduzir diálogos intencionais para seres emocionais com
problemas reais. Um líder facilitador garante que o tempo

gasto em reuniões de pessoas seja o mais produ�vo possível
para os par�cipantes e que se obtenha as informações
necessárias para construir o projeto e levá-lo a adiante.

Nesta a�vidade, os par�cipantes aprenderão a iden�ficar os
vieses comportamentais que permeiam as relações humanas

e ferramentas de facilitação e condução de cursos,
workshops e reuniões. O obje�vo é que ao fim da

capacitação, os par�cipantes sejam capazes de conduzir e
incen�var o comportamento com foco no contexto (em

oposição ao foco somente na cognição), a busca pelo
embasamento cien�fico (em oposição ao embasamento no

senso comum) e a u�lização de metodologias projetuais.

Ta�ana Jebrine ESMPU
Aplicar técnicas e estratégias para produzir videoaulas (no

contexto de microlearning) e ministrar conteúdos por
transmissão ao vivo
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Programa de Capacitação Con�nuada em
Contratações Públicas do

Ministério Público da União (PROCAP/MPU)
EAD Assíncrono 38

Elaboração e aplicação de penalidades na
nova Lei  de Licitação e Contratos EAD Assíncrono 12

Esocial EAD Assíncrono 20

Gestão de riscos EAD Assíncrono 12

GT NOVA LEI DE
LICITAÇÕES E

CONTRATOS - PGR
ESMPU

Desenvolver alinhamento conceitual e metodológico quanto
ao planejamento e processamento das licitações, gestão e
fiscalização de contratos o que pode favorecer as compras

compar�lhadas no âmbito do MPU e o melhor
aproveitamento da força de trabalho disponível

GT NOVA LEI DE
LICITAÇÕES E

CONTRATOS - PGR
ESMPU

Desenvolver alinhamento conceitual e metodológico quanto
à elaboração e a aplicação de penalidades à luz da Nova Lei

de Licitações e Contratos

Janaina Torres de
Paula (PR/MG) ESMPU

Orientar, de forma prá�ca, o envio das informações do
eSocial rela�vas à área administra�va (pagamentos

realizados a prestadores de serviço sem vínculo -
contribuinte individual e MEI).

Claudia de Oliveira
Souza (MPF) ESMPU

Ao final do curso os par�cipantes serão capazes de elaborar
o mapeamento e o plano de riscos para as a�vidades

desenvolvidas no trabalho de acordo com as diretrizes gerais
adotadas pelo Ministério Público.
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434 ADRIANO ALVES
MARREIROS ESMPU

Capacitar membros e servidores do MP, em especial aqueles
com atuação na área criminal e de improbidade, na

u�lização da a�vidade de inteligência como ferramenta ú�l
ao desempenho de sua missão ins�tucional via

transformação de dados e informações em conhecimentos.

ESMPU

O obje�vo deste módulo é ensinar membros e servidores do
MPU os fundamentos de machine learning (ML, ou

aprendizado de máquina) em que, em vez do programador
descrever explicitamente os procedimentos a serem

realizados para se criar o resultado esperado, são fornecidos
exemplos de resultados e o próprio algoritmo de

aprendizado mapeia o padrão de relações entre os dados de
entrada e o resultado esperado, realizando assim previsões
para novos casos ainda não encontrados. Para um melhor

aproveitamento dessa capacitação é necessário ter
conhecimento e prá�ca com desenvolvimento de sistemas,

uma vez que o foco é na parte técnica e prá�ca para
implementação de soluções no MPU baseadas em machine

learning.

335 Dione Aparecida
Tiago ESMPU

Introdução a conceitos de oratória, conhecer métodos de
elocução, u�lizar técnicas de entonação de voz, conhecer as

técnicas da oratória moderna, apresentar de formas
diversificadas em público, dicas para domínio da atenção e

formas de dicção e retórica.

467 Paula Braga Paz
Landim Alves ESMPU

Esse Treinamento tem por obje�vo contribuir para a
promoção de saúde mental por meio do treinamento de

manejo da ansiedade. Para isso será realizada a
psicoeducação a respeito da ansiedade clínica e subclínica e

psicoeducação sobre os mecanismos fisiológicos e
psicológicos da ansiedade. Além disso, serão ensinadas e

treinadas técnicas de auxiliem no enfrentamento e manejo
da ansiedade.

A A�vidade de Inteligência e o MP: Desafios
Contemporâneos na atuação ministerial II EAD Remoto 12

Inteligência Ar�ficial na prá�ca: machine
learning

André Araujo Rosa
Cruz EAD Remoto 50

Oratória Básica EAD Remoto 12

Treinamento de Manejo da Ansiedade EAD remoto 10
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320 Leonardo Andrade
Macedo ESMPU Apresentar conceitos importantes para Governos e compras

4.0, relacionados a TIC, LAI e LGPD.

346 Leonardo Andrade
Macedo ESMPU

PÚBLICO-ALVO:

Agentes Públicos par�cipantes do processo de implantação
da LGPD nas Organizações Públicas

470 José Eduardo
Barbieri ESMPU

O obje�vo deste curso é apresentar o histórico de esbulhos
de terras, violências e crimes perpetrados contra os povos

�kmu'un, tradicionais habitantes das regiões de Mata
Atlân�ca entre os Rios Jequi�nhonha, Pardo, São Mateus,

Buranhém e Mucuri, bem como trazer informações sobre sua
singularidade e resiliência linguís�ca e ontológica, de forma a
pensar desafios de polí�cas públicas que visem a reparação

de seus direitos.

472 Michele Sulamita
do Amaral ESMPU

O curso tem por obje�vo fornecer aos alunos um
entendimento sobre o conceito de mindset e as diferenças
entre o mindset fixo e mindset de crescimento. Entender o

mindset dos servidores e das demais pessoas em que se
fazem interações diárias é essencial para uma prestação de

serviço de qualidade.

Lei Geral de Proteção de Dados, Acesso a
informação em compras e Governos 4.0 EAD Remoto 8

Lei Geral de Proteção de Dados na
Administração Pública EAD Remoto 12

Os desafios das reparações histórica ao
esbulho das terras e violências perpetradas

pelo Estado contra os povos Tikmu’un
EAD Remoto 12

Mindset: entendendo a forma de pensar EAD remoto 8
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Planassiste unificado (Retenção na Fonte de
Tributos e Contribuições Sociais na

Contratação de Bens e Serviços
(IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS)

EAD Remoto 20

LIDERANÇA FEMININA INOVADORA EAD Remoto 6

Liderança de �mes e reuniões produ�vas:
cases, técnicas e estratégias EAD Remoto 9

Dinâmicas de jogos corpora�vos para criar
ambientes de confiança EAD Remoto 6

Sônia Amaral ESMPU

Atualizar, aperfeiçoar, capacitar e gerar conhecimentos
rela�vos à retenção de tributos na administração pública e

em relação às novas declarações obrigatórias (SPED; e-Social;
EFD-Reinf e DCTFWeb).

426 Cín�a Costa da
Silva ESMPU

Discu�r a construção da liderança feminina, formar redes,
desenvolver competência narra�va e engajar mulheres na

mudança com técnicas aplicáveis ao setor público.

424 Luana Silveira de
Faria ESMPU

Desenvolver competencias para liderar �mes (presenciais,
híbridos e remotos), com gestão por resultados e realizar

reuniões produ�vas.

423 Angelina Vieira da
Silva ESMPU

Promover ambientes engajadores e cria�vos e construir
relacionamentos em prol do bem- estar e da produ�vidade

do �me, usando jogos e a�vidades contextualizadas ao
trabalho.
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422 Diego Oliveira de
Souza (MPF) ESMPU

Apoiar o desenvolvimento de competências de inovação,
com visão sistêmica e empá�ca da realidade dos usuários.

Inspirar servidores a transformar o Estado.
Apoiar o desenvolvimento de ambientes de seguranca

psicológica.
Conectar ideias e pessoas em prol da inovação.

Destravar e fortalecer a liberdade cria�va e inovadora dos
servidores visando a um governo de alto desempenho,

flexível, com respostas rápidas e efe�vas para problemas
complexos, orientado a entregas e centrado nas pessoas.

479 José Eduardo
Barbieri ESMPU

Considerando a importância do diagnós�co dos principais
gargalos do contencioso administra�vo e judicial, para

prognós�co visando seu aperfeiçoamento, o obje�vo geral
desse curso consiste em: (i) conhecer os principais

precedentes em matéria de Direito Tributário e Direito
Financeiro, (ii) compreender as ferramentas adequadas do

Direito Processual Civil para melhor aplicação destes
precedentes e (iii) u�lização de ferramentas para

iden�ficação de ra�o decidendi e dos fatos determinantes.

ESMPU

O obje�vo deste curso é trazer a oportunidade de aplicação
prá�ca, em ambiente de oficina cole�va, das técnicas e
ferramentas apresentadas no curso de Storytelling para

Juristas. Através da apresentação de histórias que devem ser
contadadas, a metodologia busca trazer maior familiariedade

para com as ações de segmentação fá�ca, distribuição de
curva dramá�ca, iden�ficação de valores e uso de ga�lhos
narra�vos, com a construção de produtos para análise e

crí�ca pelos discentes.

ESMPU

A Oficina de Inovação em Linguagem do Setor Público
obje�va apresentar, de forma introdutória, a Linguagem

Simples — movimento social e técnica de comunicação para
desburocra�zação linguís�ca na administração pública. Para

isso, percorre, por meio de a�vidades explanatórias e
prá�cas, 10 diretrizes de Linguagem Simples e 4 etapas de

aplicação dessa técnica.

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO:
ENGAJAMENTO, LIDERANÇA E SEGURANÇA

PSICOLÓGICA
EAD remoto 12

Precedentes Vinculantes e a Macroli�gância
Fiscal EAD Remoto 20

Storytelling para juristas: na prá�ca Alexandre Senra EAD síncrono 8

Linguagem Simples na prá�ca
Ana Beatriz

Sanches R. C.
Catelan

EAD síncrono 10
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Perguntas poderosas Vladimir da Ma�a
Gonçalves Borges EAD síncrono 15

Como criar apresentações de impacto Pedro Simões EAD síncrono 15

Design Thinking Aplicado: como inovar no
MP

Nális Torres de
Carvalho EAD síncrono 120

Prá�cas de Futuros - design e pensamento
de longo prazo no setor público

Hanna Iwamoto
de Thuin EAD síncrono 20

ESMPU

Fazer perguntas inteligentes e bem colocadas pode ser uma
forma poderosa para construir um ambiente favorável a

respostas úteis e resultados sustentáveis, algo fundamental
na gestão da inovação. Do mesmo modo, ser bem

ques�onado pode ajudar a impulsionar a busca pelo
conhecimento e a melhorar a qualidade do problema - e,

consequentemente, das respostas. A proposta dessa
a�vidade é ofercer aos discentes uma forma de pensar

processos em que os resultados gerados, a par�r dessas
perguntas, sejam arrojados e sustentáveis. Por isso, a ideia

não é dizer o que se deve fazer, mas sim, proporcionar
condições para que cada um discentes possa buscar, pensar
e sen�r suas decisões sob uma diversidade de perspec�vas,
possibilitando acesso com maior clareza a crenças, medos,

expecta�vas e vieses cogni�vos que conservam
comportamentos e a�tudes.

ESMPU

É um curso ferramental e prá�co para quem precisa contar
histórias com estrutura. Afinal, sem estrutura a casa cai e a

sua narra�va também. Além disso, aqui também vamos ter a
oportunidade de trabalhar com a parte visual, e aprender a

deixar suas apresentações mais eficientes visualmente.
Através de um estudo profundo nas narra�vas

contemporâneas e uma pesquisa com renomados líderes do
mercado, revelamos ferramentas inéditas e poderosas para
você montar seu speech, aula, palestra ou até a forma de

conduzir uma reunião e encantar o seu público.

ESMPU

Abrir espaço para a vivência e experimentação de um
projeto de inovação real no setor público (do briefing até o
MVP - mínimo produto viável), com apoio e orientação de

especialistas da área. Permi�r o desenvolvimento de
habilidades e de repertório necessários para replicação de
projetos de inovação com base no design em outros áreas.

A prá�ca de projetos de inovação é fundamental para se
criar não somente confiança na execução de futuros projetos

mas aprender a reconhecer os nossos próprios limites e
como lidar com eles.

A vantagem de se trabalhar em um projeto real, sem o
conforto do ambiente controlado de sala de aula, é nos
permi�r ir além da teoria e descobrirmos nuances do

contexto, além de trabalharmos as habilidades interpessoais
necessárias para a viabilização e gestão de projetos desta

natureza.

ESMPU

Esse curso propõe-se a preparar os discentes para a criação
cole�va e intencional de futuros posi�vos e de impacto para

a sociedade. Trabalhar com futuros significa imaginar,
comunicar e criar como as coisas 'podem ser'. A natureza

especula�va e a habilidade de materializar ideias abstratas
do design se somam as áreas de futurologia (imaginar

futuros) para tornar futuros imaginados uma realidade. Esta
prá�ca é chamada de design de futuros.

No setor público o design de futuros vem ganhando cada vez
mais espaço no mundo por conseguir contemplar a natureza
complexa das a�vidades estatais e de governo, e por trazer
ferramentas que ajudam a criar e comunicar estratégias de

longo prazo, já que decisões tomadas no setor público geram
impactos a longo prazo e irão afetar diferentes gerações de

cidadãos.
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Inovação e Cria�vidade no setor público Michele Sulamita
do Amaral EAD síncrono 20

2ª Semana de Inovação do Ministério
Público

Laura Rodrigues
Rosa EAD síncrono 6

Avaliação de desempenho por
competências Dyogo L'Amour EAD Síncrono e

Assíncrono 10

Inteligência Ar�ficial para Gestores e
Colaboradores

EAD Síncrono e
Assíncrono 20

ESMPU

Ao final do curso o par�cipante deverá ser capaz de:
Desenvolver competências para inovação, a par�r de uma

visão sistêmica e empá�ca da realidade dos cidadãos,
aplicando técnicas capazes de auxiliar no processo de
desbloqueio e fortalecimento da liberdade cria�va e

inovadora visando a um governo de alto desempenho,
flexível, com respostas rápidas e efe�vas para problemas
complexos, orientado a entregas e centrado nas pessoas.

ESMPU

Esta a�vidade visa a atender às demandas específicas dos
discentes e docentes da ESMPU, com a principal finalidade

de disseminar a cultura de inovação no MPU, além de
promover

conexão, diálogo e troca de experiências entre atores
inovadores do MPU.

ESMPU

Proporcionar uma visão ampla da evolução dos modelos de
avaliação de desempenho no MPF e as perspec�vas para a

implementação da avaliação de desempenho por
competências no MPF.

417 Pedro Simões ESMPU

Sensibilizar os gestores e colaboradores sobre a importância
dos dados e as oportunidades resultantes do uso da

Inteligência Ar�ficial (IA) nas empresas públicas .
Ao final do curso, todos estarão capacitados a liderar e

colaborar com o processo de transformação com o uso da IA,
em parceria com a equipe de TI.

Também serão capazes de iden�ficar as oportunidades
internas de aplicação da IA nos seus setores e se sen�rão

seguros e habilitados a incen�var e patrocinar projetos de IA.
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402 Leila Duarte Lima
(MPDFT) ESMPU Pra�car uma comunicação empá�ca, clara, obje�va e

asser�va.

ESMPU

Ao final da ação educacional os par�cipantes serão capazes
de gerir equipes híbridas, promovendo a mo�vação, o
aperfeiçoamento e a integração da equipe, com uso de

novas tecnologias de comunicação, para potencializar os
resultados para a sociedade.

425 LUANA SILVEIRA
DE FARIA ESMPU

Apoiar o desenvolvimento de competência narra�va para
realizar apresentações, mostrar o trabalho e convencer a
audiência. Contar histórias com dados e comunicá-los de

forma visual para apoiar a tomada de decisões mais
acertada.

ESMPU

A�vidade de extensão que visa construir e integrar uma
comunidade global que reúne educadores, empreendedores

cria�vos, líderes sociais e empresariais, criadores,
pesquisadores e outros agentes de mudança para promover

e conectar inicia�vas que promovam a cria�vidade e a
inovação para o desenvolvimento social, tecnológico e

econômico sustentável.

COMUNICAÇÃO EMPATICA EAD Síncrono e
Assíncrono 8

Gestão de equipes híbridas em alta
performance

Rayssa Simone
Campelo

EAD Síncrono e
Assíncrono 12

Comunicação empá�ca com Storytelling de
dados

EAD Síncrono e
Assíncrono 9

World Crea�ve Day Elisa Suhet Sad Presencial Extensão 6
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Crea�ve Mornings Laura Rodrigues
Rosa Presencial Extensão 2

Crea�ve Mornings Laura Rodrigues
Rosa Presencial Extensão 2

Crea�ve Mornings Laura Rodrigues
Rosa Presencial Extensão 2

Crea�ve Mornings Laura Rodrigues
Rosa Presencial Extensão 2

ESMPU

E um encontro gratuito e mensal para as mentes cria�vas de
diferentes mercados se conhecerem e discu�rem temas

efervescentes e inspiradores. Começou em Nova York em
2008 e se expandiu pelo mundo. A cada encontro um café da

manhã e uma palestra de 20 minutos com um convidado
inspirador, debatendo um tema escolhido globalmente. O

evento começa às 8h, o convidado se apresenta às 9h e as 10
todos estão prontos para o trabalho, felizes e inspirados.

ESMPU

E um encontro gratuito e mensal para as mentes cria�vas de
diferentes mercados se conhecerem e discu�rem temas

efervescentes e inspiradores. Começou em Nova York em
2008 e se expandiu pelo mundo. A cada encontro um café da

manhã e uma palestra de 20 minutos com um convidado
inspirador, debatendo um tema escolhido globalmente. O

evento começa às 8h, o convidado se apresenta às 9h e as 10
todos estão prontos para o trabalho, felizes e inspirados.

ESMPU

E um encontro gratuito e mensal para as mentes cria�vas de
diferentes mercados se conhecerem e discu�rem temas

efervescentes e inspiradores. Começou em Nova York em
2008 e se expandiu pelo mundo. A cada encontro um café da

manhã e uma palestra de 20 minutos com um convidado
inspirador, debatendo um tema escolhido globalmente. O

evento começa às 8h, o convidado se apresenta às 9h e as 10
todos estão prontos para o trabalho, felizes e inspirados.

ESMPU

E um encontro gratuito e mensal para as mentes cria�vas de
diferentes mercados se conhecerem e discu�rem temas

efervescentes e inspiradores. Começou em Nova York em
2008 e se expandiu pelo mundo. A cada encontro um café da

manhã e uma palestra de 20 minutos com um convidado
inspirador, debatendo um tema escolhido globalmente. O

evento começa às 8h, o convidado se apresenta às 9h e as 10
todos estão prontos para o trabalho, felizes e inspirados.
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Crea�ve Mornings Laura Rodrigues
Rosa Presencial Extensão 2

(des)conferência Daniel Lima
Ribeiro Presencial Extensão 6

Redação Jurídica Carlos Vinícius
Alves Ribeiro Aperfeiçoamento 5

A atuação do MP na tutela cole�va do
controle externo da a�vidade de segurança

de grandes eventos
Presencial 12

ESMPU

E um encontro gratuito e mensal para as mentes cria�vas de
diferentes mercados se conhecerem e discu�rem temas

efervescentes e inspiradores. Começou em Nova York em
2008 e se expandiu pelo mundo. A cada encontro um café da

manhã e uma palestra de 20 minutos com um convidado
inspirador, debatendo um tema escolhido globalmente. O

evento começa às 8h, o convidado se apresenta às 9h e as 10
todos estão prontos para o trabalho, felizes e inspirados.

ESMPU

Evento auto-organizado para troca de idéias, networking,
aprendizado, conversação, demonstração e interação entre
pessoas. O formato de uma desconferência é baseado na

premissa de que, seja qual for o �po de profissão, as pessoas
na audiência — não apenas aquelas selecionadas para falar

no palco — tem pensamentos interessantes, insight, e
habilidades para compar�lhar.

ESMPU

O obje�vo do curso é promover a boa redação jurídica.
Serão discu�dos os principais vícios da linguagem jurídica

brasileira com base nas pesquisas realizadas nos úl�mos 100
anos na língua inglesa e em princípios retóricos conhecidos

há mais de dois milênios.

513 ALEXANDRE REIS
DE CARVALHO ESMPU

Compar�lhar boas prá�cas e lições aprendidas pelos diversos
ramos e órgãos do MP brasileiro no cumprimento das

atribuições previstas no Estatuto do Torcedor e, de modo
mais amplo, no controle externo da a�vidade de segurança

de grandes eventos (públicos ou par�culares) em estádios ou
locais congêneres.



Propostas de Atividades PA 2023_APROVADAS PELO CONAD

Página 28

N NOME DA ATIVIDADE ORIENTADOR
PEDAGÓGICO TIPO/MODALIDADE CARGA

HORÁRIA RAMO OBJETIVO GERAL

519 Lucas Daniel
Chaves de Freitas ESMPU

Refle�r e debater sobre possibilidades de atuação
estratégica do Ministério Público em Direitos Humanos

tendo por base a integralidade do corpus juris internacional
sobre a matéria, em uma perspec�va prá�ca, apresentando

os sistemas onusiano e interamericano de proteção, as
possibilidades de pesquisa em fontes norma�vas e

jurisprudenciais, propondo aplicações prá�cas nas diversas
dimensões da atuação ministerial, de modo conjunto a

aspectos processuais e materiais de direito interno.

Carlos Vinícius
Alves Ribeiro ESMPU

Debater acerca da segurança jurídica no cenário brasileiro
nas perspec�vas das relações com o Estado, das relações de

trabalho, assim como no contexto eleitoral. Em especial,
serão abordados os e discu�dos os casos concretos, bem

como os meios e técnicas de resolução dos conflitos.

Camylla Portela de
Araujo ESMPU

Debater acerca do protagonismo feminimo na Ciência,
Tecnologia e Inovação (CTI). Avanços, contribuições,

impactos e desafios da atuação das Mulheres na Ciência,
Tecnologia e Inovação (CTI) após a pandemia do COVID-19.

Discu�r sobre empoderamento e fortalecimento da
par�cipação feminina no campo cien�fico. Compar�lhar

sobre o fomento de boas prá�cas no combate à
desigualdade de gênero na produção cien�fica.

Manoel Jorge e
Silva Neto ESMPU Disseminar informação e conhecimento sobre a dogmá�ca

rela�va aos direitos

ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E A PROTEÇÃO INTERNACIONAL

DOS DIREITOS HUMANOS: ASPECTOS
PRÁTICOS

Presencial 23

3º Congresso de Segurança Jurídica
Conflitos e Soluções: Análise de casos

concretos
Presencial Extensão 8

Protagonismo feminimo na Ciência,
Tecnologia e Inovação (CTI) Presencial Extensão 1

Visão Panorâmica dos Direitos Individuais Presencial 8
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Curso sobre Democracia,
Cons�tucionalismo e Direitos Humanos Presencial 8

MAGISTRATURA , JUSTIÇA E DECISÃO NA
SOCIEDADE COSMOPOLITA

Curso de
aperfeiçoamento 20

Aspectos relevantes do controle de
cons�tucionalidade no Brasil Presencial 8

SEMINÁRIO 
TRABALHO DIGNO EM FRIGORÍFICOS 

COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DA NORMA
REGULAMENTADORA 36 

Desafios, panorama atual e perspec�vas
futuras

Manoel Jorge e
Silva Neto,

Diretor-Geral
Adjunto da
ESMPU e 

Subprocurador-Ge
ral do Trabalho 

Leomar Daroncho,
Procurador do

Trabalho  

Seminário Presencial 12 ESMPU

Por meio da NR 36 foi efe�vada especial proteção aos 
trabalhadores de frigoríficos, razão por que, em virtude dos

10 
anos da criação da norma regulamentar, a ESMPU entende

ser 
importante destacar as disposições da NR 36 de sorte a

reforçar a 
tutela ao específico meio ambiente do trabalho em

câmaras 
frigoríficas.  

Manoel Jorge e
Silva Neto ESMPU

O curso contará com dois professores estrangeiros, da Itália.
Os detalhes pedagógicos serão encaminhados

oportunamente.  
 

Manoel Jorge e
Silva Neto ESMPU

TEMAS A SEREM DESENVOLVIDOS: 
1-MAGISTRSTURA E CONSTITUIÇÃO : UMA ANÁLISE A PARTIR

DA SOCIOLOGIA DAS CONSTITUIÇÕES ; 
2-TEORIA DA DECISÃO NA SOCIEDADE COMPLEXA; 

3-JUSTIÇA CONSTITUCIONAL NA ITÁLIA E A FUNÇÃO DO
MAGISTRADO; 

4-CRISE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA EUROPA E AS
CONSEQUENCIAS NA INDEPENDÊNCIA DOS MAGISTRADOS:
O REGULAMENTO UE 2092/2020 sobre a condicionalidade

financeira em relação a della Rule of Law.

Manoel Jorge e
Silva Neto ESMPU

Buscar a compreensão da dogmá�ca do controle de
cons�tucionalidade, inclusive com referência ao 

modo como se opera tal controle no direito estrangeiro, a
fim de compreender como se processa o 

controle de cons�tucionalidade no nosso País. 


