
Edital nº 05/2020 

Convite à Participação no Grupo de Pesquisa em Métodos Autocompositivos 

 

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuições            
legais, estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de           
membros, servidores e estagiários no Grupo de Pesquisa em Métodos          
Autocompositivos, 3° Ciclo - 2020, destinado a produção de conhecimento          
jurídico-científico para subsídio a prática ministerial que iniciará suas atividades a           
partir de 26 de março de 2020. 

 

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa 

O Grupo tem por objeto o desenvolvimento de pesquisa acerca dos métodos            
autocompositivos. A finalidade é produzir enunciados e artigos científicos         
relacionados à aplicação de métodos autocompositivos na atuação do Ministério          
Público e estimular a estruturação de projetos e iniciativas autocompositivas no           
âmbito da instituição. 

 

Do Coordenador do Grupo de Pesquisa 

Os estudos serão conduzidos pela Procuradora de Justiça, Dra. Samia Saad Gallotti            
Bonavides. 

 

Da Metodologia 

Ao longo do ano serão realizados 5 (cinco) encontros bimestrais na última            
quinta-feira do mês correspondente, sendo o primeiro no dia 26 de março de 2019 e               
o último no dia 26 de novembro de 2020. 

Cada encontro ocorrerá das 9h00min às 12h00min, precedido de uma etapa           
preparatória, na plataforma virtual da Escola Superior, com a disponibilização de           
material para leitura prévia por parte dos participantes. 

O(a) relator(a) de cada encontro será selecionado(a) pela coordenadora,         
dentre os inscritos, para atuar como debatedor do encontro em conjunto com ela.             
Tal seleção será feita no primeiro encontro do ano a partir do interesse dos              
pesquisadores. O relator, ou relatora, deverá participar presencialmente do         
encontro, podendo sugerir textos complementares e, além de contextualizar         
previamente o método tema, deverá mediar as ponderações feitas pelo grupo. O            



relator contará com o apoio da assessoria do NUPIA para elaborar perguntas e             
provocações anteriormente à realização do encontro. 

O relator do encontro ficará responsável, em conjunto com um ou dois            
integrantes do grupo que não exercerão relatoria nos demais encontros, por           
elaborar um paper (de até 10 páginas) referente ao tema que debateu. Tal paper              
deverá ser disponibilizado ao grupo (via plataforma virtual) até a data do encontro             
seguinte. 

O formato do encontro será presencial e com transmissão via Web,           
oportunizando-se a intervenção de todos (participantes presenciais e remotos) para          
a realização de ponderações , perguntas, etc. 

Os encontros deste ano serão voltados ao debate sobre a aplicabilidade de            
métodos autocompositivos específicos na dinâmica das atividades ministeriais. O         
tema de cada encontro corresponderá a uma abordagem autocompositiva         
específica, sendo as discussões fundamentadas no material de referência e na           
atividade realizada pelos participantes, que será finalizada antes da realização do           
encontro. 

Cada atividade dirá respeito a como a metodologia tema do encontro pode            
ser aplicada na rotina de trabalho do MP, usando-se como referência casos reais             
e/ou hipotéticos. Dessa maneira, pretende-se desafiar o participante a refletir sobre           
a aplicabilidade do método, o que pressupõe a compreensão da sua           
operacionalização. Essas atividades deverão ser entregues até 2 dias úteis antes da            
data do encontro. 

Os últimos 30 minutos de cada encontro serão destinados à elaboração           
coletiva do Enunciado, que será o resumo das questões debatidas, de forma            
assertiva e breve, refletindo as principais conclusões do grupo. 

No último encontro do ano, considerando que os novos debates poderão           
provocar mudanças nos posicionamentos anteriormente externados, o grupo se         
reunirá para decidir sobre a redação final dos enunciados e acerca dos temas que              
serão trabalhados no ano seguinte. 

A versão final dos enunciados será encaminhada aos órgãos responsáveis          
por implementar a autocomposição no Ministério Público, bem como à          
Procuradoria-Geral, e Subprocuradorias-Gerais de Justiça, a fim de orientar as          
políticas institucionais que fomentem e estipulem diretrizes do uso da          
autocomposição. 

 

Conteúdo Programático: 

Os temas previstos para os encontros de 2020, respectivamente, serão: 

1º Encontro (26/03): Comunicação não-violenta. 



2º Encontro (28/05): Mediação de Conflitos. 

3º Encontro (30/07): Círculos de Construção de Paz 

4º Encontro (24/09): Estratégias Aplicadas de Negociação. 

5º Encontro (26/11): Retrospectiva, revisão final dos enunciados e apresentação da           
última versão dos papers. 

 

Do Público: procuradores, promotores, servidores e estagiários do MPPR. 

Integrantes do MPPR com disponibilidade para encontros mensais, nas datas          
informadas, das 09h às 12h00. 

É esperado dos interessados comprometimento expresso pela frequência nos         
encontros, leitura dos materiais preparatórios, apresentação de temas selecionados,         
participação nos debates, elaboração de artigos e enunciados, dentre outros,          
possibilitando assim estudos de aperfeiçoamento funcional e compartilhamento de         
conhecimentos e experiências, constituindo assim um espaço de produção de          
conhecimento jurídico-científico, fundamentalmente calcado na prática ministerial. 

 

Da Certificação 

O Grupo de Pesquisa possui como carga horária a certificação total de 30 horas -               
sendo 18 horas destinadas aos encontros somadas a 12 horas relativas à realização             
das produções escritas. 

Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o registro de              
presença em cada encontro, seja presencial ou à distância. Para os participantes            
presenciais isso ocorrerá via lista de presença, e para os participantes à distância             
via login no link de acesso à transmissão bem como participação nas atividades             
propostas. 

Em caso de ausência nos encontros, o pesquisador deverá encaminhar justificativa           
a ser anexada em seu registro de presença em até 30 (trinta) dias após a realização                
do encontro e assistir o vídeo do encontro em que não esteve presente. Para as               
situações não justificadas será registrada a ausência. 

A carga horária presente na certificação expressará o total de encontros           
efetivamente frequentados, e/ou justificados, pelo pesquisador. 

 

Das Vagas 

Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas de frequência presencial, além das vagas           
para acompanhamento à distância, para membros e servidores do MPPR que           



tenham interesse em compreender melhor ou desenvolver iniciativas        
autocompositivas em suas respectivas unidades de atuação. Os integrantes do          
grupo de 2019, que participaram presencialmente ou remotamente de pelo menos           
70% das reuniões de tal ano terão preferência sobre os demais para fins de              
obtenção de vagas em 2020. 

No caso de não preenchimento do número total de vagas para procuradores,            
promotores e servidores, as vagas remanescentes serão destinadas aos estagiários          
que se inscreveram no prazo. 

 

Da Inscrição para Participação 

Serão realizadas no período de 03/02/2020 a 17/02/2019 por meio do Link. 

 

Da Seleção dos Pesquisadores 

A seleção dos candidatos será realizada mediante:  

(i) preenchimento do formulário virtual de inscrição e  

(ii) encaminhamento digital de carta de intenções (de até uma página), no próprio             
formulário, contendo a exposição dos motivos para participar do grupo de pesquisa            
e compromisso de disponibilidade de participar no dia da semana indicado, com            
frequência de um encontro por mês. 

 

Da Publicação do Resultado 

A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola Superior,             
a partir de 01 de março de 2020. 

 

 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

Eduardo Augusto Salomão Cambi 

Promotor de Justiça 

Coordenador da Escola Superior do MPPR 

https://forms.gle/3N8zGuPxQurBXs766

