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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA UNIÃO – 2021.

Em 28 (vinte e oito) de maio de 2021, às 14h39, o Diretor-Geral da Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), valendo-se de meio virtual, forma prevista no
Estatuto da ESMPU (art. 9º, § 3º), realizou a 6ª sessão extraordinária anual, com o fim de submeter
ao CONAD 4 (quatro) novas propostas de atividades acadêmicas a serem incluídas no Plano Anual
de Atividades - PAA, de 2021. Foram submetidas à deliberação do Colegiado as seguintes propostas:
1) Roda de conversa “1º Diagnóstico do Ecossistema de Inovação do Ministério Público:
Principais resultados” (Processo SEI 0.01.000.1.001188/2021-65), que tem por escopo apresentar
os resultados do diagnóstico, realizado pela ESMPU, que buscou investigar questões relacionadas a
mudança e aperfeiçoamento da instituição, como "Quem são e onde estão os interessados, atores e
patrocinadores das iniciativas de inovação do Ministério Público? Quais são os principais
incentivos e entraves para a inovação e transformação do MP?"; e 2) Roda de conversa
"Laboratório de Inovação no MP: experiências e contribuições” (Processo
SEI 0.01.000.1.001187/2021-92), que pretende debater o contexto do surgimento de laboratórios de
inovação no setor público, bem como sua pertinência e relevância na contemporaneidade;
3) Atividade de aperfeiçoamento, na modalidade EAD, "Curso de formação para aplicação do
formulário nacional de avaliação de risco a mulheres em situação de violência familiar e
doméstica" (Processo SEI 0.01.000.1.001055/2021-67), cujo objetivo é ofertar workshops de
implementação do Formulário de Avaliação de Risco, na intenção de contribuir com os objetivos do
projeto "Respeito e Diversidade" do CNMP, em parceria com a ESMPU, aliando-se à importância da
promoção da temática abrangida, notadamente em meio a uma conjuntura de pandemia e na qual
pesquisas apontam para o aumento de feminicídios no país; 4) Webinar "Compliance e Relações de
Trabalho" (Processo SEI 0.01.000.1.001227/2021-79), que tem o propósito de capacitar os
membros do Ministério Público da União, diante da sociedade contemporânea e das relações de
trabalho nacionais, atualmente indissociáveis das regras de governança corporativa, fundadas em
convenções internacionais e no respeito aos direitos humanos, inserida na globalização. Para a
apreciação da pauta pelos Conselheiros, foram encaminhados os seguintes documentos relativos a
cada item: i) despacho de encaminhamento da proposta de atividade; e, ii)
projeto pedagógico da atividade. Ressaltou o Diretor-Geral, entre outras considerações, a
disponibilidade orçamentária existente nesse momento. Observado o prazo fixado para a
deliberação, apurou-se que os Conselheiros Júnia Soares Nader (MPT), Guilherme Zanina Schelb
(MPF), Roberto Carlos Batista (MPDFT) e Ailton José da Silva (MPM); além do Diretor-Geral
Paulo Gustavo Gonet Branco, aprovaram, por unanimidade, as propostas dos itens 1, 2 e 4. E, quanto



à atividade a que se refere o item 3, embora o Conselheiro do Ministério Público Militar, Dr. Ailton
José da Silva, tenha divergido dos demais, votando pelo indeferimento, a proposta restou
aprovada, por maioria de votos. Por fim, declarou o Diretor-Geral, no mesmo meio virtual – grupo
de WhatsApp, composto por todos os membros votantes do CONAD, além do Diretor-Geral da
ESMPU, Paulo Gustavo Gonet Branco, os Conselheiros Júnia Soares Nader (MPT), Guilherme
Zanina Schelb (MPF), Roberto Carlos Batista (MPDFT) e Ailton José da Silva (MPM), que a
Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação está AUTORIZADA a incluir no Plano Anual de
Atividades de 2021 todas as atividades tratadas nesta Ata. Nada mais havendo a relatar, eu, Cláudia
M.V. von Sperling, 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 Claudia Maria Vilela Von Sperling, Chefe de Gabinete
da Diretoria-Geral, em 07/06/2021, às 16:09 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº
21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gustavo Gonet Branco, Diretor-Geral, em
07/06/2021, às 16:10 (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 0279558 e o código
CRC 8652B0D6.
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