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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

DIRETORIA-GERAL

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA UNIÃO – 2022.

Em 10 (dez) de agosto de 2022, às 17h39min, o Diretor-Geral da Escola Superior
do Ministério Público da União (ESMPU), Dr. Alcides Martins, valendo-se de meio virtual, na
forma prevista no Estatuto da ESMPU (art. 9º, § 3º), realizou a 10ª sessão extraordinária de
deliberação do Conselho Administrativo (CONAD) para análise da proposta do Plano de Atividades
Acadêmicas para o 2º semestre de 2022 da ESMPU. Foi esclarecido que o processo de elaboração do
Plano de Atividades seguiu o seguinte rito: 1) as propostas recebidas e não contempladas no
primeiro semestre foram reavaliadas pela equipe técnica da Secretaria de Educação, Conhecimento e
Inovação e pelo colégio de Coordenadores de Ensino dos 4 ramos; 2) as propostas de atividades
voltadas à atividade finalística do MPU foram analisadas pelos Coordenadores de Ensino, quanto à
pertinência e relevância temática, e pela equipe técnica da ESMPU, quanto ao formato pedagógico;
3) as propostas para a área meio e em temas transversais, voltadas aos 4 ramos, foram analisadas
pela Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação a partir de critérios objetivos, pedagógicos e
quanto à viabilidade de execução. As propostas de atividades cujo tema, formato, custos e outros
aspectos eram convergentes com as peculiaridades da Escola, foram condensadas em um único
documento (0357764), que foi apresentado aos Membros do Conselho Administrativo para que
pudessem colaborar, sugerindo alterações e ajustes, caso quisessem, e, se fosse o caso, aprová-las, de
modo a constituir o Calendário Acadêmico do 2º semestre de 2022 da ESMPU. Observado o prazo
fixado para a deliberação, apurou-se que o Conselheiro Ailton José da Silva (MPM) aprovou
parcialmente as atividades propostas, o Conselheiro Guilherme Zanina Schelb (MPF) e o
Conselheiro Roberto Carlos Batista (MPDFT) manifestaram-se pela aprovação da integralidade das
atividades propostas, tendo o Diretor-Geral Alcides Martins acompanhado o voto apresentado pela
maioria dos Conselheiros. Por fim, declarou o Diretor-Geral, no mesmo meio virtual – grupo de
WhatsApp, composto por todos os membros votantes do CONAD, que a Secretaria de Educação,
Conhecimento e Inovação está AUTORIZADA a executar o Plano de Atividades do segundo
semestre de 2022 da ESMPU conforme proposto. Nada mais havendo a relatar, eu, Denis Aron dos
Santos Magalhães, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral da ESMPU, lavrei esta ata, que vai
assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, devendo ser publicada no sítio eletrônico da
ESMPU.

Documento assinado eletronicamente por Alcides Martins, Diretor-Geral, em 22/08/2022, às 16:51
(horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Denis Aron dos Santos Magalhães, Chefe de Gabinete da
Diretoria-Geral, em 22/08/2022, às 16:56 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21,
de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0360957 e o código
CRC 04E4B29D.
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