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ATA DA 3' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO - 2010
Em 17 de agosto de dois mil e dez, às quatorze horas e 30 minutos, na Escola Superior do
Ministério Público da União, sob a presidência do Díretor-Geral Nicolao Dano de Castão e
Costa Neto, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPF -- Doutor Ubiratan Cazetta, MPT --
Doutora Mana Aparecida Gugel e MPM -- Doutor Osmar Machado Fernandes. Presentes
também a Diretora-Geral Adjunta lvana Auxiliadora Mendonça Santos os Coordenadores de
Ensino: MPF Doutor Douglas Fischer e MPM - Doutor Otávio Augusto de Castro Bravo,
o Procurador Regional do Trabalho Doutor Ricardo José Macedo Britto Peneira, o Promotor
de Justiça Doutor Demeval Farias Gomos Filho e o Secretário de Planejamento e Projetos
Volker Egon Bohne. Nessa ocasião, foi designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Marra
para secretariar os trabalhos. O Diretor-Geral deu boas-vindas aos novos membros do
Conselho Administrativo e das Coordenações de Ensino. 1. Nomeação dos membros do
Conselho Administrativo do MPT e do MPDFT. O Diretor-Geral informou que os fitos de
nomeação dos representantes do MPT e do MPDFT ainda não foram publicados. Sugeriu que
as deliberações da presente reunião fossem ratificadas por e-mail após a publicação das
portarias de nomeação. O Conselho acatou a sugestão. 2. O Conselheiro do MPM Registrou a
satisfação em voltar a participar do convívio com o Diretor-Geral e com a Diretora-Geral
Adjunta. Declarou que fará todos os esforços necessários para colaborar com a Escola.
Desdou boas-vindas aos novos membros. 3. O Diretor-Geral esclareceu que após a reunião
haverá a solenidade de premiação do Concurso ESMPU de Monografias 2009 e Prêmio
ESMPU de Jornalismo Universitário 2009. 4. Apreciação de propostas de atividades não
incluídas no Plano de Atividades de 2010: 4.1. Proposta PA n. MPDFT 000308/2010.
Assunto: Prevenção de Uso de Drogas entre crianças e adolescentes. Proponente: Leandro
Lobato Alvarez. Aprovada. 4.2. Proposta PA n. MPDFT 000434/2010. Assunto: O
Ministério Público e o Terceiro Setor Atuação Institucional na Proteção de Direitos Sociais.
Proponente: Nelson Faraco de Frestas. Aprovada com a sugestão de que seja feito contato
com a 5'. Câmara para viabilizar uma eventual inserção que discuta as linhas de atuação
estabelecidas pela 5'. Câmara, em face de a Proposta PA n. MPF 000274/2010 -- cerce/ro
Se/or e o Zls/ado ter sido cancelada. 4.3. Proposta PA n. MPDFT 000435/2010. Assunto: O
Ministério Público e o Velamento das Fundações e Associações de Interesse Social.
Proponente: Nelson Faraco de Frestas. Aprovada com a sugestão de que seja feito contato
com a 5'. Câmara para viabilizar uma eventual inserção que discuta as linhas de atuação
estabelecidas pela 5'. Câmara, em face de a Proposta PA n. MPF 000274/2010 cerce/ro
Se/or e o Es/ado ter sido cancelada. 5. Proposta PA n. MPF 000274/2010. Assunto: Terceiro
Setor e o Estado. Proponente: Samantha Chantal Dobrowolski. Referência: Solicitação de
não-realização de prometo aprovado. Relator: Douglas Fischer. O relator entendeu a
desistência justificada. O Conselho acompanhou o voto do relator. 6. Plano de Atividades de
2011 -- definição de critérios. O Diretor-Geral informou que os critérios definidos para a
composição do plano de atividades para 201 1 visam príorizar as atividades que convidam
para aquilo que o MPU veja como linhas de atuação. Com os novos critérios a ESMPU passa
a ser prestadora de serviços de acordo com o pensamento institucional vigente e,
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principalmente, defina a forma estratégica e as linhas de atuação da ESMPU. O Secretário de
Planejamento e Projetos esclareceu a proposta apresentada. Após a explanação, o Diretor-
Geral informou que o produto a ser apresentado será um produto da Escola e cada
Coordenador de Ensino terá liberdade para viabilizar a discussão entre os membros do seu
Ramo. Os Coordenadores de Ensino deverão encaminhar até o dia 17 de setembro: Título,
objetivo e conteúdo programático das ativídades a serem realizadas em 201 1. 7. Critérios de
distribuição de vagas para o público externo/meta física. O Conselho aprovou a proposta
de priorização de vagas para entidades congêneres, observada a afinidade de atuação na área,
ressalvados congressos e seminários. 8. Funcionamento das Câmaras Editoriais. O Diretor-
Geral esclareceu o funcionamento das Câmaras Editoriais e informou que sobre o grande
volume de textos a serem analisados. 9. Comissão CientíHlca. O Conselho aprovou a idéia da
criação de uma Comissão Científica, ficando o Diretor-Geral incumbido de apresentar uma
proposta para deliberação e aprovação em reunião virtual. lO. Indicação de membro da
Câmara Editorial Geral. O Conselho aprovou o nome do Doutor Robério Nunes dos Anjos
Filho, Procurador Regional da República na 3'. Região, para a vaga de membro do MPF. ll.
Indicação de membros para a Câmara Editorial do Boletim Científico. O Conselho
solicitou aos coordenadores de ensino do.MPM, do MPT e do MPDFT que indiquem os
nomes dos membros para completarem a composição da Câmara Editorial do Boletim
Científico. 12. Proposta de concurso específico para a ESMPIJ. O Diretor-Geral informou
sobre a situação da Escola que não tem quadro próprio de pessoal e que necessita de pessoal.
Informou sobre proposta de criação do quadro de pessoal da ESMPU, principalmente porque
a tendência da Escola é formar um catálogo de atividades e a ampliação dos Cursos de
Vitaliciamento e cursos para promoção por merecimento. 13. Periodicidade de reuniões do
CONAD. O Conselho decidiu que as reuniões ordinárias serão realizadas nas primeiras
terças-feiras dos meses de março, maio, agosto, outubro e dezembro. Para o ano de 2010
ficam estabelecidos os dias 5 de outubro e 7 dezembro. 14. Proposta de Plano de
Desenvolvimento Institucional (Lei n' l0.861/2004). O Secretário de Planejamento e
Projetos informou que em 201 1 a Escola deverá apresentar o novo PDI. A Conselheira do
MPT sugeriu que os membros do Conselho e os Coordenadores de Ensino participem das
discussões. O Conselho acatou a sugestão e marcou as reuniões para os dias 21 e 22 de
outubro e 1 1 e 12 de novembro. Nada mais havendo a ser deliberado. foi encerrada a reunião.
às 17 horas e 45 minutos da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta
Secretária, {S:i.4a::a.:=!Z=:XÍ'e pelos Membros do Conselho, Nicolao Dano de Castão e Costa
Neto, Ubirahh Cãzetta;Mana Aparecida Gugel e Osmar Machado Fernandes.
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