
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRAB.ALHO DO CONSELHO
ADMnqisTRATiVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MnqiSTERiO PUBLICO DA UNIÃO

Aos dez dias do mês de agosto de 2004, às 1 4 homs, na Escola Superior do Ministério Público da União, sob
a presidência sob a presidência da Diretora-Geral, Doutom Lindâra amaria Amqjo, reuniu-se o Conselho
Administmtivo: MPF - Doutor Odim Brandão Ferreim; MPT - Doutor Ricardo José Macedo de Britto
Pereira, MPM - Doutora Adriana Lomndi, MPDFT Doutor Jogo Alberto Ramos, estando presentes também
os Doutores Eugênio José Guilherme de Amgão e Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho e os
Coordenadores de Ensino: MPF -- Doutor Humberto Jacques de Medeiros; MPT -- [)autora Danie]a Ribeiro
Mendes; MPM -- Doutor Ricardo de Bruto Albuquerque Pontes Frestas; MPDFT Doutor Anderson Pereim
de Andrade e Doutom Luisa de Marillac Xavier dos Passos PantoÚa. Nesta ocasião, foi designada a servidom
Jozeida Garrido Calembo Mana, pam secretariar os tmbalhos. Iniciando-se os tmbalhos, foram tratados os
seguintes assuntos: 1. Doutor Humberto Jacques de Medeiros fez alguns questionamentos sobre a realização
dos eventos: Por onde fluem as decisões? Temos oportunidade de mudar o rumo das ativídades ou não? Há
espaço para sinalização sobre o orçamento de 2005? Qual vai ser a base pam se apresentar o plano de
atividades? Podemos apresentar qualquer coisa? O Conselho tem um direcionamento? Dr. Eugênio: A Escola
pretende trabalhar com progmmas permanentes. Os eventos são importantes mas em muitos casos não
agregam experiência. Procuraremos estimular ou criar condições para progmmas de pós-gmdução em
mestrado e doutorado multidisciplinar em Ministério Público e Democmcia. Paralelamente a Escola vai
continuar com as atividades previstas no Plano Anual. Há um prometo de criação de treinamento de ensino a
distância no Haiti: Gestão Judiciária e Direitos Humanos, que será implementado por meio de Cooperação
Intemacional. As Coordenadorias de Ensino serão fortalecidas e auxiliarão os colegas a construírem os
eventos. Tudo deve passar pelas Coordenadorias de Ensino que instruirá os processos e os encaminhará ao
Conselho Administmtivo. O Conselho deliberará sobre os fluxos. A primeim fase para a realização de um
evento poderá ser a de Carta Consulta e a segunda fase, a de Projeto. Os Coordenadores de Núcleo serão
nomeados pelos Coordenadores de Ensino, e passarão a se chamar Representações da Coordenação de
Ensino. Dra. Daniela acrescentou que o papel da Coordenação de Ensino, mais do que filtrar os eventos, éo
de lamentar as atividades da Escola em todas as regiões. Dr. Eugênio sugeriu que os Coordenadores de
Ensino se reúnam com as suas representações para discutirem o plano de atividades de 2005. Segundo Dr.
Eugênio o objetivo da Escola é ter um programa de pós-graduação próprio que atenda aos Membros do
MPU. A idéia é que a Escola estimule a participação de pessoas de fom pam que o Ministério Público seja
cientificamente discutido na sociedade, gamntindo o nível de qualidade, pois não será um programa
corporativo, e sim aberto à sociedade. A questão de bolsas de estudos para pesquisas sobre o Ministério
Público é importante neste processo. Foi sugerido que o Conselho Editorial deverá se vincular à DiretoHa
da Pós-Graduação, e será composto por Membros dos quatro ramos e por pessoas que não pertençam ao
MPU 2. Plano de Atividades -- 2005. A Dm. Daniela apresentou o relatório das atividades do MPT, onde se
constatou que a maioria dos eventos realizados não estava prevista no Plano de Atividades, e os eventos
previstos não aconteceram. O Dr. Eugênio solicitou que seja montado calendário para que, em outubro, o
Conselho analise o Plano de Atividades -- 2005: Reunião dos Coordenadores de EnsinofX I' fase: reuniêq de
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Escola Superior do Ministério Público da União

cada Coordenador de Ensino com as suas bases; 2' fase: reunião dos Coordenadores de Ensino; 3' fase:
reunião do Conselho Administrativo com a presença dos Coordenadores de Ensino; 4' fase: divulgação de
edital pam apresentação de prometo por parte das Representações nos Estados; 5' fase: reunião dos
Coordenadores de Ensino; 6' fase: reunião do Conselho Administmtivo com a presença dos Coordenadores
de Ensino. 3. Distribuição de Processos. O Conselho decidiu que os processos serão distribuídos
aleatoriamente. 4. O Conselho deliberou a participação dos Coordenadores de Ensino nas reuniões. 5. Curso

de Inglês -- Prometo AMPLIE. O Conselho aprovou a continuidade do progmma, sem pmauízo de ulterior
análise de sua eficácia e conveniência de sua prorrogação. 6. Convênio ESIVIPU/FUB-CDS. O Conselho
autorizou o Dr. Humberto a tmtar da prorrogação do Convênio. 7. Parceria com o MEC, mediante assinatura

do Termo de Parceria Tecnológica que possibilitará a utilização gratuita de Software de ensino a distância.
O Conselho autorizou a assinatum do termo de parceria. 8. Ciclo de Palestras da Procuradoria da

República no Estado do Paraná, a ser realizado no auditório da PR/PR, nos meses de agosto e setembro de
2004. O Conselho autorizou o envio de 200 #ffs. 9. Curso de Especialização em Direito Sanitário --
Convênio MPDFT e Fundação Osvaldo Cruz. O Conselho decidiu consultar a Dra. Ténia Mana Nava
Marchewka sobre mais dados a respeito do curso, por intermédio do Coordenador de Ensino do MPDFT,
tendo em vista a existência de curso similar oferecido pela UnB com custos menores. lO. Indicações para as

coordenações dos núcleos estaduais. O Conselho decidiu encaminhar ao Coordenador de Ensino do MPF
11. Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil -- CDEMP -- Ref.: Proposta do
Projeto Mestrado. O Conselho tomou conhecimento do pmUeto e autorizou o Dr. Humberto Jacques
juntamente com o Dr. Hindemburgo a contatar o CDEMP em nome da ESMPU. 12. Acordo de Cooperação
-- Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha-Espanha. Autorizada a abertura do processo seletivo, cuja
elaboração ficará a cargo do Dr. Humberto. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 16 de
agosto de 2004, às 14 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi qcermda a reunião, às 1 8h, da qual
foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária 51111].1:3=âsç3C:ble:àe,. ' os Membros do
Conselho Lindâm Mana Arauto, Odim Brandão Ferreim, Ricardo José Macedo de Britto Pereira, Adriana
Lorandi. Jogo Alberto Ramos, os Doutores Eugênio José Guilherme de Aragão e Hindemburgo
Chateaubriand P. D. Filho, e os Coordenadores de Ensino Humberto Jacques de Medeiros, Daniela Ribeiro
Mandes, Ricardo de Brita Albuquerque Pontes Freitaê, Anderson Peneira de Andmde e Luisa de Marillac
Xavierdos Passos Pantoja. : fl /,
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