
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 6' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMnqiSTRATiVO DA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

Em oito de agosto de dois mil e cinco, às quatorze horas, ila Escola Superior do Ministério Público da

União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Lindâra Marca Arauto, reuniu-se o Conselho

Administrativo: MPF -- Doutor Odim Brandão Ferreira, MPT -- Doutor Ricardo José Macedo de Britto

Pereira, MPM -- Doutora Adriana Lorandi, MPDFT Doutor Jogo Alberto Ramos. Presentes, também,

os Coordenadores de Ensino do MPF, Doutor Humberto Jacques de Medeíros, do MPT, Doutora

Daniela Ribeiro Mendes, e do MPDFT, Doutor Anderson Pereira de Andrade. Nessa ocasião, foi

designada a servidora Cecilia Shizue Fujita dos Reis para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os

trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: l. Ofício ACA/PRRI n' 046/2005, de 23/5/2005.

Ref.: Curso de Combate ao Tráfico de Bens Culturais -- O Procurador Regional da República

Alexandre Camanho de Assis apresenta breve relatório sobre o curso e agradece à Diretora-Geral e aos

servidores da ESMPU, com destaque para a servidora Simone Pinheiro Santos pelo prometo gráfico. O

Conselho tomou conllecimento e elogiou a iniciativa. 2. Expediente da Subprocuradora-Geral do

Trabalho Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro, de 11/7/2005 -- A Doutora Lélia encaminha terceiro

Relatório Trimestral de atividades acadêmicas do Curso de Aperfeiçoamento para Conducente ao

Doutorado, na área de Ciências Jurídicas, ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa. O Conselho tomou conhecimento. 3. Ofício n' 23/DTRPOS/ESMPIJ, de 4/8/2005 0 Diretor

de Pós-Graduação e Pesquisa, Doutor Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho, submete à apreciação

do Conselho Administrativo critérios para seleção dos candidatos aos Cursos de Pós-Graduação a

serem desenvolvidos pela ESMPU. Informa também que o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-

Graduação bafo Senso/ da ESMPU está sendo analisado pelas Coordenações de Ensino, para

posteriomlente ser submetido à apreciação final do CONAD. Comunica, ainda, haver saldo na verba

destinada às atividades da Diretoria, referente aos Projetos de Pesquisa aprovados para o exercício de

2005, em virtude da desistência de um dos proponentes, da readequação dos recursos previstos para a

aquisição de bens permanentes, e do adiamento do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal Especial

para o exercício de 2006, em decorrência da decisão conjLmta com os seus coordenadores. -- O
Conselho remandou tal verba para o curso "Combate à Lavagem de Dinheiro" e eventual saldo para

bolsas de PIBIC. O Conselho tomou conhecimento e determinou o envio de cópias aos Conselheiros,

para análise na próxima reunião, dos critérios sugeridos para a seleção dos candidatos aos Cursos de

Pós-Graduação da ESMPU. 4. Parecer n. 03/Coordenação de Ensino do MPT/ESMPIJ. Ref. Oficio

\

\

SGAS Av. L2 sul. Qd. 604. Lt 23 - CeP: 70200-901 - Brasília-DF 1.: (61) 313-5115 - Homo Pago: http://wvvw.csmpu .gov.br - e-mail: csmpu@esmpu.gov.br v'



Escola Superior do l\linistério Público da União

n. 32/2005-mjsn, de 4/8/2005 0 Procurador Regional do Trabalho da PRT 5a Região solicita a

liberação de recursos no valor de R$ 15.000,00 para a realização do Fórum Internacional de Direitos

Humanos e Direito Social, sob a forma de co-patrocínio e envia a programação do evento. A

Coordenadora de Ensino do MPT informa em seu Parecer que o evento não está inserido no Plano de

Atividades de 2005, razão por que sua aprovação está condicionada à existência de verba orçamentária

porventura não utilizada no ano de 2005. 5. Ofício n. 013/2005 -- ESIW'U/PRT-151, DE 19/7/2005.

Ref. Seminário -- tema "Meio Ambiente do Trabalho e suas Interfaces", a ser realizado no mês de

setembro de 2005, pela Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat). Evento

alheio ao Plano de Atividades. Parecer da Coordenadora de Ensino do MPT pela aprovação do prcljeto

em face da relevância do tema, condicionando a sua realização à existência de dotação orçamentária

para este ano, ou o adiamento para o I' semestre de 2006, com sua inclusão no próximo Plano. 6.

Revisão do Plano de Atividades para o 2' semestre -- O Conselho autorizou as Coordenações de

Ensino a efetuar o remandamento de recursos aprovados e não-utilizados em virtude da não-realização

do prometo. 7. Consulta efetuada pelo Coordenador de Ensino do MPDFT, Doutor Anderson Pereira

de Andrade, sobre a possibilidade de contratação direta de especialista da Universidade de Brasília

(UnB) para realização de prometo de pesquisa sobre o "Perfil do Menor Infrator" -- O Conselho

determinou que a contratação sda realizada mediante processo licitatório. 8. Prazo para informar

andamento dos projetos aprovados -- O Conselho estendeu até 8 de setembro de 2005 o prazo final

para os interessados informarem às respectivas Coordenações de Ensino o andamento de seus proletos.

A falta de informação nesse prazo implicará o remanejamento dos recursos alagados para outros

projetos. 9. Cartão de crédito corporativo O Conselho determinou a contratação de cartão de

crédito corporativo exclusivamente para aquisição de livros para formação do acervo bibliográfico da

Escola. 10. Aquisição de impressora O Conselho determinou à Coordenadoria de Administração o

levantamento de custos para aquisição de duas impressoras de alta capacidade. Próxima Reunião do

Conselho Administrativo: dia 13 de setembro de 2005, às 14 horas. Nada mais havendo a ser

deliberado, foi encerrada a reunião, às 16/horas e 15 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai

assinada por esta Secretária, ZZ'Íi'k /2,4L,)''--> ' , os Membros do Conselho, Lindâra Mana Arauto,

Odim Brandão Ferreira, Adriana Lorandi, Ricardo José Macedo de Britto Pereira e Jogo Alberto

Ramos e os Coordenadores de Ensino Humberto Jacques de Madeiros, Daniela Ribeiro Mendes e
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Anderson Pereira de Andrade
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