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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
DIRETORIA-GERAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO –

2020.

Em 18 (dezoito) de dezembro de 2020, às 14h, o Diretor-Geral da Escola Superior do
Ministério Público da União (ESMPU), valendo-se de meio virtual, na forma prevista no Estatuto da
ESMPU (art. 9º, § 3º), realizou, por videoconferência, a 2ª sessão ordinária de trabalho do Conselho
Administrativo para deliberação das seguintes propostas: i) Plano de Atividades Acadêmicas para o
primeiro semestre letivo de 2021; e, ii) Adiamento da decisão sobre a manutenção, ou não, da oferta de
custeio de vagas para curso de mestrado. Aos Conselheiros foram apresentados previamente os
documentos relacionados à pauta. O Diretor-Geral declarou, no momento da convocação, que caso
algum membro não pudesse comparecer à sala virtual de reuniões no horário definido, poderia
encaminhar o seu voto, previamente, pelo grupo de Whatsapp composto por todos os membros votantes
do CONAD. No horário definido, participaram do encontro online os seguintes Conselheiros: Paulo
Gustavo Gonet Branco, Ailton José da Silva (MPM), Júnia Soares Nader (MPT) e Roberto Carlos
Batista (MPDFT). O Conselheiro Guilherme Zanina Schelb (MPF), momentos antes do início da
reunião, informou que não poderia participar do encontro por razões médicas e antecipou o seu voto pela
aprovação, em bloco, das propostas apresentadas. Ao iniciar a reunião, o Diretor-Geral agradeceu o
empenho e o apoio de todos os Conselheiros no ano de 2020. Na sequência, explicou como se deu o
processo de planejamento acadêmico para o próximo período letivo e salientou ter ocorrido de maneira
transparente e democrática, contando com a participação do corpo discente e docente da ESMPU e dos 4
ramos do Ministério Público da União. Informou ainda o Diretor-Geral da ESMPU que os participantes
buscaram a pluralidade de ideias, incentivando a apresentação de propostas de atividades que visem à
capacitação técnico-profissional dos membros e servidores do MPU no desempenho de suas funções
institucionais. Após, abriu a palavra para manifestação dos Conselheiros quanto ao primeiro item da
pauta, o Plano de Atividades Acadêmicas (PAA) - 1º Semestre/2021 (0254936) proposto pelo Colégio
de Coordenadores de Ensino. Os Conselheiros, à unanimidade, manifestaram-se pela aprovação do plano
acadêmico, na forma proposta. Quanto ao segundo item da pauta, que tratou da manutenção, ou não, do
custeio de vagas em curso de mestrado ofertado para membros do MPU os Conselheiros aprovaram, à
unanimidade, o adiamento da decisão por 6 meses. Os participantes da reunião aprovaram, ainda, a
realização de estudo a ser conduzido pela área técnica da SECIN/ESMPU, sobre a viabilidade de
manutenção do custeio de vagas em curso de mestrado, que deverá apresentar: i) pesquisa de mercado
junto a diversas Universidades públicas e privadas, interessadas na parceria; ii) pesquisa de mercado
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incluindo instituições de diferentes regiões do país, de modo a regionalizar a oferta de vagas; iii)
pesquisa de satisfação junto aos discentes do curso de mestrado ofertado pela Universidade Católica de
Brasília, fruto de contrato firmado com a ESMPU; iv) pesquisa de interesse do corpo acadêmico da
ESMPU em possível oferta de vagas de mestrado; v) avaliação do impacto orçamentário em relação ao
custeio integral ou parcial do curso de mestrado; vi) pesquisa junto a outras instituições vinculadas aos 3
Poderes da União, tais como, AGU, STJ, TCU, dentre outras, a respeito de ofertas similares. Tendo sido
alcançada a unanimidade para aprovação das propostas, declarou o Diretor-Geral, na reunião por
videoconferência, que a Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação está AUTORIZADA a
executar, preferencialmente no primeiro semestre de 2021, as atividades constantes do Plano de
Atividades Acadêmicas, tratado nesta ata. Deverá, ainda, a SECIN, providenciar o estudo de viabilidade
da oferta de vagas em curso de mestrado, conforme definido pelos Conselheiros. Nada mais havendo a
relatar, eu, Cláudia M.V. von Sperling, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral da ESMPU, lavrei esta ata,
que vai assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, devendo ser publicada no sítio eletrônico da
ESMPU.

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Vilela Von Sperling, Chefe de Gabinete da
Diretoria-Geral, em 11/01/2021, às 11:46 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3
de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gustavo Gonet Branco, Diretor-Geral, em 11/01/2021,
às 11:47 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade
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