ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – ESMP-PR
EDITAL ESMP-PR Nº 10/2022
EDITAL DE CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO 5º CICLO DO GRUPO DE PESQUISA EM
MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS
O Promotor de Justiça e Coordenador da Escola Superior do Ministério Público do
Estado do Paraná, em exercício, Willian Lira de Souza, no uso das atribuições legais,
estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de membros,
servidores e estagiários da instituição no 5º Ciclo do Grupo de Pesquisa em Métodos
Autocompositivos, destinado à produção de conhecimento jurídico-científico para subsídio
à prática ministerial, no período compreendido entre abril e dezembro de 2022.
1. Do Objetivo do Grupo de Pesquisa
a. O Grupo tem como objetivo oferecer um espaço para diálogos temáticos voltados à
reflexão crítica sobre a adoção de métodos autocompositivos no cotidiano do MPPR,
ao incentivo da adoção de iniciativas autocompositivas nas unidades dos
participantes do GP e à produção de enunciados referentes à conclusão de cada
encontro.
2. Da Coordenação do Grupo de Pesquisa
a. Os estudos serão coordenados pela procuradora de Justiça Samia Saad Gallotti
Bonavides e pelo promotor de Justiça Willian Lira de Souza.
3. Da Metodologia
a. Ao longo do ano serão realizados 6 (seis) encontros, realizados na última quintafeira do mês correspondente, preferencialmente, na modalidade online via
plataforma Google Meet, conforme indicação das datas abaixo:

b. 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 destinado aos participantes, que deverão estudá-lo antes da
data do encontro.
c. O enfoque do GP deste ano será a reflexão, diálogo e elaboração de ideias a partir
de iniciativas práticas de aplicação de métodos autocompositivos no contexto de
atuação do Ministério Público.
d. O material de leitura consistirá, portanto, em um documento descritivo da iniciativa
autocompositiva abordada no encontro e um texto complementar, de leitura não
obrigatória, de caráter teórico.
e. Cada encontro contará com a participação de um(a) expositor(a) vinculado(a) à
iniciativa objeto de estudo no encontro.
f.

Esse(a)

expositor(a),

após

o

acolhimento

dos(as)

pesquisadores(as)

pela

Coordenação do GP, fará uma breve exposição sobre a iniciativa autocompositiva e,
em seguida, os integrantes do GP serão divididos em subsalas virtuais para
dialogarem sobre as suas percepções acerca da iniciativa.
g. Durante os diálogos nos subgrupos será priorizada uma modalidade de interação
que possibilite a todos os participantes expressarem sua visão sobre a temática do
encontro e contribuir com a construção das ideias e conclusões do grupo.
h. As(os) articuladores(as) de cada subgrupo serão integrantes do GP que
voluntariamente, no momento da inscrição, se dispuserem a atuar nessa função em
determinado encontro temático.
i.

As(os) articuladores(as) estarão munidos de roteiro estratégico de atuação,
construído coletivamente em reunião online prévia e apartada do GP com algum
integrante do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição - Nupia.

j.

Todos os articuladores se comprometerão a estudar o material disponibilizado para
o encontro correspondente e, durante a articulação dos diálogos, contarão com o
suporte de um integrante do Nupia.

k. Após o encerramento dos diálogos nos subgrupos, com o retorno dos(as)
pesquisadores(as) à sala virtual coletiva, um(a) representante de cada subgrupo
compartilhará as conclusões dos diálogos com o coletivo e direcionará indagações
que surgiram para o(a) expositor(a) de referência.
l.

Os(as) representantes dos grupos documentarão as conclusões e as encaminharão,
via e-mail, ao Nupia (nupia@mppr.mp.br), para que as conclusões dos subgrupos

sejam compiladas em um enunciado do encontro, o qual será disponibilizado, em
documento online, compartilhado, para revisão e possível validação do coletivo.
4. Do Calendário e Conteúdo Programático
a. As datas previstas para os encontros do Grupo de Pesquisa em Métodos
Autocompositivos no ano de 2022 serão, respectivamente:
i.

1º Encontro (28 de abril de 2022): Reunião para integração e
alinhamento inicial das(os) Pesquisador(as).
Expositor: Willian Lira de Souza (Promotor de Justiça) e Equipe do
Nupia.

ii.

2º Encontro (26 de maio de 2022): Projeto Vítimas - MPRS.
Expositora(s): Ivana Kist Huppes Ferrazzo (Promotora de Justiça) e
Equipe do Projeto.

iii.

3º Encontro

(30 de junho de 2022): As diferentes dimensões do

Projeto AVARC - Projeto de Acolhimento às Vìtimas, Análise e
Resolução de Conflitos do MPSP.
Expositora(s): Celeste Leite dos Santos (Promotora de Justiça) e
Equipe do Projeto.
iv.

4º Encontro (25 de agosto de 2022): A experiência do MPRS com a
tutela

coletiva

envolvendo

situações

de

desacolhimento

de

adolescentes.
Expositor(es): Ricardo Schinestsck (Promotor de Justiça - Mediar) e
Equipe do Mediar do MPRS.
v.

5º Encontro (27 de outubro de 2022): Experiência do uso de círculos
de construção de paz na unidade de acolhimento Institucional
Encontro com Deus.
Expositor(as): Alessandra Vidmontas e Equipe da UAI Encontro com
Deus.

vi.

6º Encontro (24 de novembro de 2022): Encontro de Encerramento, com
retrospectiva, validação final de enunciados e avaliação dos impactos
produzidos ao longo do ano.

5. Do Público
a. As vagas do grupo de pesquisa são destinadas a membros, servidores e estagiários
do Ministério Público do Paraná, que tenham disponibilidade para participar dos
encontros

e

atividades

planejadas.

É

esperado

dos(as)

interessados(as)

comprometimento expresso pela frequência nos encontros, leitura dos materiais
preparatórios, apresentação de temas selecionados, participação nos debates,
elaboração de enunciados, dentre outros, possibilitando, assim, estudos de
aperfeiçoamento funcional, o compartilhamento de conhecimentos e experiências e
a formação de um espaço de produção de conhecimento jurídico-científico para
subsídio à prática ministerial.
6. Da Certificação
a. O Grupo de Pesquisa possui, para fins de certificação, a carga horária básica de 24
horas, destinadas à participação nos encontros e à etapa preparatória (leitura dos
materiais). Aos pesquisadores que dispuserem-se à realização de trabalhos escritos,
serão acrescidas à carga horária básica mais 4 horas por produção feita, no limite de
até 24 horas adicionais.
b. Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o registro de
presença em cada reunião.
c. 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 que poderá incorrer na não
obtenção da certificação final, caso não seja atendido o critério do item “d” da seção
6 deste edital.
d. Os certificados serão concedidos ao final do quinto ciclo do grupo de pesquisa (ao
final do ano de 2022) aos pesquisadores que participarem de, no mínimo, 75% dos
encontros.

e. Terão direito à certificação da carga horária relativa à realização das produções
escritas os pesquisadores que efetivamente participarem da elaboração de tais
produções, como autores de artigos, relatores e demais integrantes do grupo
responsáveis pela elaboração dos relatórios e sintetização dos enunciados.
7. Das Vagas
a. Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas, para as quais poderão se inscrever
membros, servidores e estagiários do MPPR.
b. Alcançado o número de 40 (quarenta) inscritos, a quantidade de vagas poderá ser
ampliada a critério da coordenação do grupo de pesquisa. Caso seja excedido o
número de vagas inicialmente previsto, será formado cadastro de reserva com as
inscrições remanescentes.
c. Será substituído(a) em sua vaga o(a) integrante que deixar de comparecer ao
encontro sem motivo devidamente justificado, oportunidade na qual será chamado
o(a) próximo(a) interessado(a) constante do cadastro de reserva, observando-se
preferencialmente suas atribuições atuais e disponibilidade de participação.
d. Terão preferência para integrar o GP, os integrantes do MP que participaram de
edições anteriores
8. Das Inscrições para Participação
a. As inscrições serão realizadas no período de 25 de março a 4 de abril de 2022 por
meio do formulário digital disponibilizado pela Escola Superior no link:
https://forms.gle/gkiah3tdtcpvxG2A6
b. As inscrições serão validadas mediante o preenchimento e envio do formulário
digital de inscrição, no qual o(a) candidato(a) deverá:
a) Expressar compromisso e disponibilidade para participar dos encontros e
atividades do grupo de pesquisa, com frequência bimestral;
b) Redigir uma “carta de intenções”, no próprio formulário digital de inscrição,
contendo a exposição da sua motivação para participar do grupo de
pesquisa.

9. Da Seleção dos(as) Pesquisadores(as)
a. A seleção dos(as) pesquisadores(as) será realizada pela coordenação do grupo de
pesquisa, considerando: as atribuições atuais do requerente, a motivação, a
formação acadêmica e a experiência prévia com a temática do grupo, bem como o
compromisso e a disponibilidade para participação nos encontros.
10. Da Publicação do Resultado
a. A publicação da lista dos(as) pesquisadores(as) selecionados(as) será divulgada na
página da Escola Superior do MPPR (https://escolasuperior.mppr.mp.br/), a partir de
6 de abril de 2022.

Curitiba, 25 de março de 2022.

Willian Lira de Souza
Promotor de Justiça
Coordenador da Escola Superior do MPPR, em exercício

