
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO®
ATA DA 2' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Em vinte e seis de fevereiro de dois mil e sete, às quatorze horas, na Escola Superior do
Ministério Público da União, sob a presidência do Diretor-Geral, Doutor Rodrigo Janot
Monteiro de Barras, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPF -- Doutor Odim Brandão
Ferreira, MPT -- Doutor Ricardo José Macedo de Britto Pereira, MPM -- Doutora Adriana
Lorandi, MPDFT Doutora Mana de Lourdes Abreu. Presente também o Secretário de
Ensino e Pesquisa Professor Volker Egon Bohne. Nessa ocasião, foi designada a servidora
Jozeida Ganido Calembo Marra para secretariar os trabalhos. Iniciados os trabalhos, foram
tratados os seguintes assuntos: 1. Projeto da construção da sede da ESMPU. O Dr. Rodrigo
apresentou o servidor Kênio de Andrade, arquiteto cedido pelo MPDFT e informou sobre o
andamento dos trabalhos, bem como sobre a composição da comissão que está trabalhando no
prometo arquitetânico da sede da ESMPU que conta com quatro arquitetos e dois engenheiros
pertencentes aos ramos do MPU. O servidor Kênio apresentou ao Conselho Administrativo o
primeiro esboço de volumetria. 2. Processo encaminhado à Dra. Adriana Lorandi:
Documento de 01/02/2007, expedido pelos alunos do Curso de Língua Inglesa, integrante do
Prometo AMPLIE, iniciado em 2004 e com previsão de témaino para dezembro de 2007. Os
alunos se posicionam a favor da expansão nacional desse prometo e alegam que seu
indeferimento ocorreu na metade do período letivo, gerando prejuízos aos participantes. Os
alunos requerem a apreciação do Conselho Administrativo dente a possibilidade de
reconsiderar a deliberação que indeferiu o aludido curso. A Dra. Adriana fez relatório sobre o
prometo AMPLIE e sugeriu que o prqeto continuasse até o Hlm de 2007 com a conclusão do
curso do nível básico e do curso do nível intermediário do projeto AMPLIE. O Conselho por
unanimidade acompanhou o voto apresentado pela relatora e deliberou pela conclusão dos
cursos no dia 31 de dezembro de 2007. Deliberou, também, que novas turmas não serão
iniciadas nem haverá vinculação entre o nível básico e o nível intermediário. A relatora
sugeriu, ainda, que o Diretor-Geral apresente proposta de cursos de língua de modo a
democratizar o acesso a membros e servidores do MPU. 3. Processos encaminhados ao Dr.
Eugênio José Guilherme de Aragão: 3.1. Pedido de revisão de indeferimento de projeto de
evento. O Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas, PRR4', submete ao Conselho Administrativo da
ESMPU a reavaliação de seu prometo denominado "Liberdade de Cátedra, Autonomia
Universitária", processo n' 659/06-22, pois alega que este não está eivado dos vícios descritos
no item 5.1.b da Ata da 10' Reunião de Trabalho do Conselho Administrativo. Solicita
aprovação, ou, confomle o caso, que seja possibilitada sua readequação; 3.2. Pedido de revisão
de indeferimento de prometo de evento. O Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas, PRR4', submete ao
Conselho Administrativo da ESMPU a reavaliação de seu prometo denominado "Seminário
Intemacional- Estado Socioambiental", processo n' 676/06-60, pois alega que este não está
eivado dos vícios descritos nos itens 5.1. "b", "c" e "e" e 5.2 da Ata da 10' Reunião de
Trabalho do Conselho Administrativo. Solicita aprovação, ou, confomte o caso, que seja
possibilitada sua readequação; 3.3. Pedido de revisão de indeferimento de projeto de evento. O
Dr. Paulo Gilberto Coco Leivas, PRR4', submete ao Conselho Administrativo da ESMPU a
reavaliação de seu prqeto denominado "lll Seminário Intemacional- Direitos Fundamentais e
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Escola Superior do Ministério Público da União

Segurança Social: Direito à Saúde", processo n' 678/06-59, pois alega que este não está eivado
dos vícios descritos nos itens 5.1.b e 5.2 da Ata da 10' Reunião de Trabalho do Conselho
Administrativo. Solicita aprovação, ou, confomle o caso, que seja possibilitada sua
readequação; 3.4. Pedido de revisão de indeferimento de projeto de evento. O Dr. Paulo
Gilberto Cago Leivas, PRR4", submete ao Conselho Administrativo da ESMPU a reavaliação
de seu prometo denominado "Encontro- Direitos Socioculturais: Diálogos entre Antropologia e
Direito", processo n' 712/06-95, pois alega que este não está eivado dos vícios descritos nos
itens 5.1.b e 5.2 da Ata da 10' Reunião de Trabalho do Conselho Administrativo. Solicita
aprovação, ou, conforme o caso, que seja possibilitada sua readequação; 3.5. Pedido de revisão
de indeferimento de projeto de evento. O Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas, PRR4', submete ao
Conselho Administrativo da ESMPU a reavaliação de seu prqeto denominado "I Seminário
Intemacional- Direito, Política e Democracia na Sociedade Contemporânea", processo n'
677/06-12, pois alega que este não está eivado dos vícios descritos no item 5.1 .b da Ata da 10'
Reunião de Trabalho do Conselho Administrativo. Solicita aprovação, ou, conforme o caso,
que seja possibilitada sua readequação. Em virtude da ausência justificada do Conselheiro
Eugênio José Guilherme de Aragão, adiou-se a deliberação para a próxima reunião. 4.
Minutas de Resoluções e Regulamentos. 4.1. Resolução que trata sobre a Freqüência de
Membros e Servidores em Atividades Acadêmicas realizadas pela ESMPU; 4.2.
Resolução que trata sobre Certificados e sobre a padronização da participação de
Membros e Servidores em Atividades Acadêmicas realizadas pela ESMPU; 4.3.
Regulamento dos Cursos de Especialização; 4.4. Regulamento da Biblioteca; e 4.5.
Regulamento das Atividades Acadêmicas da Modalidade de Educação a Distância. A
deliberação ficou adiada para a próxima reunião. 5. Regulamento Geral para Publicações. O
Conselho aprovou o regulamento anexo. 6. Comercialização de Obra publicada pela
Escola. O Conselho deliberou que fosse feita consulta à AUDIN. 7. Composição do
Conselho Editorial. O Conselho deliberou que fosse feita consulta à AUDIN sobre o
pagamento dos membros do Conselho Editorial que não pertencem ao MPU, por meio de
consultoria. 8. Ofício n. 001/2007-CEMA. Ref.: Projeto de Pesquisa "Análise dos
Instrumentais de Aplicação em Medidas Alternativas: Relatório de Investigação Social
(RIS) e Relatório de Evolução da Execução da Medida (REEM)". A Coordenadora da
CEMA Verá Lúcia Holanda Lemos Araújo solicita reconsideração da deliberação do día
5/2/2007. O Conselho distribuiu o processo ao Dr. Ricardo José Macedo de Britto Pereira,
devendo antes passar pela Secretaria de Ensino e Pesquisa para ser instruído. 9. Pesquisa
INTRANET. O Conselho tomou conhecimento do resultado da pesquisa feita, por meio da
página da ESMPU, com a intenção de conhecer o interesse dos membros do MPU sobre os
novos cursos a serem realizados pela Escola. Próxima Reunião do Conselho
Administrativo: dia 19 de março de 2007, às 14 horas. Nada mais havendo a ser deliberado,
6oi encerrada a reunião, às l6 horas e 33 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por esta Secretária, 4:a..:ÉdUg. os Membros do Conselho, Rodrigo Janot Monteiro
de Barrou, Odim Brandão FeHeiià, Rieàdo José Macçdo de Britto Pereira, Adriana Lorandi e
Mana de Lourdes Abreu. , /
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