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DIRETORIA-GERAL

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA UNIÃO – 2022.

Em 28 (vinte e oito) de outubro de 2022, às 17h15min, o Diretor-Geral da Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Dr. Alcides Martins, valendo-se de meio virtual,
forma prevista no Estatuto da ESMPU (art. 9º, § 3º), iniciou a 13ª sessão extraordinária anual, com o
fim de submeter à apreciação do CONAD proposta de inclusão da atividade “Os Direitos Humanos
na era da inteligência artificial" no Plano de Atividades de 2022. O curso de aperfeiçoamento,
proposto pelo Diretor-Geral Adjunto da ESMPU, Manoel Jorge e Silva Neto, como atividade em
parceria com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público
(UNCNMP), está previsto para ser realizado presencialmente, com custeio pela Escola de 20 (vinte)
membros e servidores do Ministério Público da União, entre os dias 23 e 25 de novembro de 2022, e
visa "fornecer aos participantes um aprofundamento analítico, teórico e prático, de todos os
problemas conexos à tutela dos direitos humanos (direito à privacidade, à não discriminação, à
saúde) diante do desenvolvimento irreversível da nova tecnologia e do sistema de inteligência
artificial. Atenção especial será reservada aos projetos de regulamentação da matéria elaborada pela
União Europeia”. Para a apreciação da proposta pelos ilustres membros do
CONAD, foram encaminhados os seguintes documentos, que instruem o Processo nº
0.01.000.1.003938/2022-17: memorando de apresentação da proposta; projeto pedagógico da
atividade; e memorando com análise da SECIN. Ressaltou o Diretor-Geral, entre outras
considerações, a disponibilidade orçamentária existente no momento para a realização do evento.
Observado o prazo fixado para a deliberação, apurou-se que o Conselheiro Guilherme Zanina Schelb
(MPF), o Conselheiro Ailton José da Silva (MPM), o Conselheiro Roberto Carlos Batista (MPDFT)
e a Conselheira Déborah da Silva Félix (MPT) manifestaram-se pela aprovação
da atividade proposta, tendo o Diretor-Geral Alcides Martins acompanhado os votos apresentados
pelos demais Conselheiros. Por fim, declarou o Diretor-Geral, que a Secretaria de Educação,
Conhecimento e Inovação está AUTORIZADA a incluir no Plano Anual de Atividades de 2022 da
ESMPU a atividade tratada nesta Ata. Nada mais havendo a relatar, eu, Denis Aron dos Santos
Magalhães, 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 Alcides Martins, Diretor-Geral, em 04/11/2022, às 18:51
(horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Denis Aron dos Santos Magalhães, Chefe de Gabinete da
Diretoria-Geral, em 04/11/2022, às 23:05 (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 informando o código verificador 0379484 e o código
CRC 8ACFC4A3.
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