
eSCOl.A SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 5' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINIS'l'RA'HVO DA ESCOLA SUPERIOR DO
MDqlSIERIO PUBLICO DA tJNIAO.

Aos dezoito dias do mês dejunho de 2001, às 13:00 horas, na Escola Superior do Ministério Público da União, sob

a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPT - Doutor

Jonhson Moira Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de AJmeida; MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth Ccstari

Gonçal\es e MPF - Doutor Luis Alberto de Azevedo Aurvalle. RegisLrada a presença da Coordenadora de
Ensino/MPF Doutora Zélia Pierdoná. Nesta ocasião, foi designada a Secretária de Cursos da Escola, Denise

Guerreiro Antunes Gomos Pereira, para secretariar os traba]hos. iniciando-se os trabalhos, foram tratados os

seguintes assuntos: 1. 0 Cons. Jonhson registrou a sua preocupação com relação aos patrocínios dos eventos

promovidos pela Escola. Foi aprovada RECOl\4ENDAÇÃO aos Coordenadores de Ensino e de Núcleos Estaduais

para que observem, ao aceitarem patrocinadores, se estes não desenvolvem atividades incompatíveis com os

objetivos instihcionais do MPU; 2. Encontro Nacional do MPDFT. Aprovada a realização em novembro de 200 1

em parceria com a FESMPDFT; 3. Estatuto da ESMPU a Diretom-Geral comunicou aos Conselheiros a

aprovação e publicação em Diário Oficial do Estatuto da ESMPU. Aprovado o encaminhamento ao Procurador-

Geral da República de agradecimento, enl nome do Conselho, pela aprovação do Estatuto; 4. Aprovado e

ratiHlcado, pelo conselho, Convênio com a Universidade Gama Filho; 5. Prcjeto da Pack University - aprovada a

participação da Escola no prometo comum dos interlocutores brasileiros; 6. Oficio PR/RJ/DS n' 170/01 - Seminário

sobre Direitos Humanos (PR/RJ), reconsiderada decisão tomada na última reunião face à aprovação do referido

senünário no Plano Anual de Atividades e ao fato de que o coordenador já havia contatado os palestrantes,

estando, pois, o evento, em pleno andamento. 7. Oficio GPC/PR/SP n' 6426/01 - aprovada a realização do curso

de Direito Penal para assessores em Pernambuco, recomendando a inclusão de Processo Penal e sendo estendido

]os servidores da PJM. Fixado pró-labore máximo no valor de R$90,00; 8. Aprovada a realização do curso de

Redação Profissional- PR/ES, com carga horária de 30h/a, com a participação dos demais Ramos do MPU. 9.

Delegadas atribuições à Coordenadora de Ensino Zélia Pierdoná, para representar a Escola na 3' Reunião do

Colégio de Diretorcs de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil, a se realizar em São Luís/MA, nos dias 21 e

22/6/01, podendo inclusive votar. 10. Aprovada a contratação de serviços gráficos para confecção do I' número do

Boletim CientíHlco da Escola, devendo o Conselho Editorial providenciar 03 propostas (carta-convite), em São

Paulo, discriminando todos os serviços a serem contratados. O procedimento licitatório para escolha da melhor

proposta se desenvolverá na PR/SP; 11. Aprovada escala de plantio nos meses de Janeiro e Julho, devendo os

servidores saírem de férias, preferencialmente, nestes meses; 12. Aprovada proposta de direcionar as atividades da

Escola para a realização de Curso de Especialização e Aperfeiçoamento /afo senso, por sugestão do Cons.
Jonltson; 13. Aprovada proposta da Diretora-Geral, de criação de comissão para estudar a implantação de cursos

de altos estudos no âmbito do MPU, podendo, no futuro, servir como critério para promoção por merecimento;

14. Registrado o recebimento de e-mail, da Fundação Pedro Jorre, informando que, enquanto não houver

reestruturação dos seus estatutos, não Ihe convém firmar qualquer convênio; 15. Registrado pela Cons. Olinda

contato mantido com a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em evento realizado na Comunidade

Baha'i do Brasil; 16. Registrado o recebimento de e-mail do Dr. Cláudio Gusmão, referente a critérios de

distribuição de vagas em cursos. O Conselho respondeu que procede a preocupação, que é também da Direção {#\

Escola, e que a Escola, para os cursos recentes, já estabeleceu critérios oUetivos, que serão apeúeiço?dos pala\Q.
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futuro, inclusive quanto à participação por Ramo, tomando-se em consideração a matéria objeto do curso; 17.

Aprovada a proposta de curso sobre recurso especial e extraordinário, ficando a cargo dos coordenadores de ensino

o levantamento de interessados em seus respectivos ramos; 18. Aprovada a sugestão do Cons. Jonhson sobre

autorização para os Conselheiros e Coordenadores de Ensino manterem cantata com Instituições Públicas e

Entidades de Ensino, bem como com Organismos Internacionais, com vistas a futuras celebrações de convênios;

19. Proposta de realização de curso no exterior (Cona. Jonhson) - autorizado o Cons. Jonhson a manter cantatas

visando à realização de curso no exterior no âmbito do MPT, a ser realizado em 2002; 20. Encontro Nacional do

MPM: a) Edição Temática de Encontros (Cons. Edmn) autorizado o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.

Péricles Aurélia Limo de Queiroz a realizar tratativas para obter autorização dos palestrantes do T Encontro do

MPM, para edição temática do Encontro; b) Aprovada a contratação de serviços de íílmagem, fatograüla e locação

de equipamentos para o Encontro; 21. Autorizado o pagamento de R$ 3.104,84, referente à solicitação da
Coordenadora de Ensino/MPT através de Ofício n' 045/01; 22. Registada a solicitação de patrocínio do VI

Encontro Sul-Brasileiro do MPT, e transferida a análise para a próxima reunião tendo em vista ter chegado às

1 5:50h, nesta data (prazo mínimo para entrar na pauta: 05 dias úteis); 23. Of. GAB/PR/RS n' 2046/01 - Aprovada

para 2002 a realização de evento reunindo, em Buenos Abres, o Ministério Público do Brasil e da Argentina; 24.

Aprovado o projeto do curso de Cooperação Penal no Mercosul, com realização prevista para novembro; 25.

Curso de Preparação para Assessores. a) Critérios de seleção: Os candidatos devem estar, preferencialmente,

aquando em gabinetes. Será disponibilizada bicha padrão de currículo, a ser preenchida pelos interessados e
encaminhada aos coordenadores de ensino do ramo respectivo. Decidiu-se que a distribuição das vagas será

proporcional ao número dc servidores de cada ramo; b) Programa: conforme conteúdo programático; c) Início do

curso: 20 de agosto de 2001; 26. Aprovada a participação da Escola no ll Congresso Nacional do Ministério

Público de Meio Ambiente e l Encontro Regional do Instituto O Direito por um Planeta Verde, autorizando a

Diretora-Geral a praticar ates relacionados à participação financeira da\Escola; Próxima reunião da Escola: dia 14

de agosto de 2001 às 13:00 ]loras. Nada mais havendo a ser deliberado, l)i encerrada a reunião, às 16:30 horas, da

qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretaria, .lbKJ.J.1..3rr e todos os Membros do
Conselho. Sandra Cweau, Jonhson Moira Santos,Edmar Jorge de Almeida, LuiÀAlberto de Azevedo Aurvalle e

Olinda Elizabeth C. Gonçalves.
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