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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

DIRETORIA-GERAL

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA UNIÃO – 2022.

Em 16 (dezesseis) de fevereiro de 2022, às 18:53h, o Diretor-Geral da Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Alcides Martins, valendo-se de meio virtual,
forma prevista no Estatuto da ESMPU (art. 9º, § 3º), iniciou a 3ª sessão extraordinária anual, com o
fim de submeter à apreciação do CONAD propostas de atividades acadêmicas, previstas para o mês
de março de 2022, quais sejam: 1.“Ordem econômica na Constituição de 1988”; 2.“Visão
Panorâmica dos Direitos Individuais”; 3. “Novíssimas tendências do Direito Constitucional: o
novíssimo Constitucionalismo Francês e o Constitucionalismo no Metaverso”; 4. “Congresso de
Segurança Jurídica”; 5.“Jogo da LGPD” – Turma 1; 6.“Jogo da LGPD” – Turma 2; 7. "Marias do
Brasil” – 2ª Edição. As atividades 1, 2 e 3 foram propostas pelo Exmo. Diretor-Geral
Adjunto, Manoel Jorge e Silva Neto. As atividades 4, 5 e 6 são propostas da Secretaria de Educação,
Conhecimento e Inovação da ESMPU. Especificamente em relação à atividade “Jogo da LGPD”, por
ocasião da 8ª reunião extraordinária do CONAD em 2021, foi aprovada a realização de 4 turmas
dessa atividade, o que ensejou na contratação da empresa Bee Game para realização. No entanto, em
razão da necessidade de ajustes no calendário acadêmico da ESMPU de 2021, sugeriu-se o
remanejamento de duas turmas para 2022, para o qual pede-se deferimento. Quanto à atividade 7, a
primeira edição da atividade “Marias do Brasil”, em parceria com o Conselho Nacional do
Ministério Público, no formato de podcast, foi realizada em 2021 após aprovação do CONAD, por
ocasião da 7ª reunião extraordinário de 2021, ocorrida em 21 de junho. A atividade visa a celebrar os
15 anos da Lei Maria da Penha por meio de experiências de mulheres conhecidas nacionalmente.
Considerando o sucesso e a repercussão nacional da primeira edição, propõe-se a segunda edição nos
mesmos moldes da anterior.  A Coordenadoria de Educação Continuada enviou o Memorando nº
074/2022 - COEDUC/SECIN (0321385) com apresentação das propostas 1 a 6 e planilha (0321499)
com informações pedagógicas e de custos detalhadas dessas atividades. O Conselho Nacional do
Ministério Público da União encaminhou o OFÍCIO n° 4/2022/CDDF (0321265) com proposta para
a reedição em parceria da atividade Projeto Podcast Marias do Brasil. Ressaltou o Diretor-Geral,
entre outras considerações, a disponibilidade orçamentária existente no momento para a realização
de todos os eventos. Observado o prazo fixado para a deliberação, apurou-se que o Conselheiro
Roberto Carlos Batista (MPDFT), o Conselheiro Guilherme Zanina Schelb (MPF),  o Conselheiro
Ailton José da Silva (MPM) e a Conselheira Júnia Soares Nader (MPT), manifestaram-se pela
aprovação das atividades propostas, tendo o Diretor-Geral Alcides Martins, acompanhado o voto
apresentado pelos 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,
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Conhecimento e Inovação está AUTORIZADA a incluir no Plano Anual de Atividades de
2022 todas as atividades tratadas nesta Ata. 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.
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