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APRESENTAÇÃO
Vivemos tempos estranhos, de muitas incertezas e grandes desafios. Já foram contabilizados milhões de pessoas 
infectadas pela Covid-19 e ainda não se sabe como e quando terminará o ciclo pandêmico.  No Brasil, o progressivo 
aumento de  casos confirmados da doença levou grande parte dos serviços públicos e privados a decretar medidas de 
distanciamento social. 

O Ministério Público do Estado do Paraná, historicamente defensor do direito à vida e da saúde, atendendo orientações 
da Organização Mundial de Saúde, juntamente com as demais instituições do Sistema de Justiça, autorizou que seus 
membros, servidores e estagiários trabalhassem de modo remoto.

Desde meados de março de 2020, foram suspensos os cursos e eventos presenciais. Diante do cenário atípico 
vivenciado, inovar foi preciso. A Escola Superior do MPPR trabalhou arduamente para ofertar formação continuada 
de qualidade aos seus integrantes, pesquisando novos formatos educacionais e recursos tecnológicos. Foi um ano 
de muitos aprendizados. Apesar da existência de diversos produtos educacionais que já eram ofertados no formato 
a distância anterior ao Novo Coronavírus, as exigências do momento demandaram transformações de todos os seus 
produtos em atividades virtuais.

Os principais resultados obtidos ao longo deste ano foram aqui relatados.

Boa leitura!
Curitiba, primavera de 2020.

Eduardo Cambi
Coordenador Geral da Escola Superior do MPPR
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PLANO DE AÇÃO PARA 2020 
A Escola Superior estruturou seu plano de ação para 2020 vinculado ao planejamento estratégico 
do MPPR, tendo estabelecido como diretrizes:
D

IR
ET

R
IZ

ES
Promover a formação continuada dos integrantes do 
MPPR, por meio de Trilhas de Aprendizagem;

Efetuar a gestão do conhecimento (e dos talentos) 
do MPPR;

Estimular à inovação e uso de novas tecnologias 
educacionais;

Oportunizar “experiências de aprendizagem”, observadas 
as características dos segmentos da instituição e da sociedade;

Realizar planejamento integrado com CAOP's, Núcleos 
e Coordenações.
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5.1. Grupos de Pesquisa
5.2. Publicações
5.3. Banco de talentos
5.4. Sistema de informação - APRENDERE
5.5. Web séries acadêmicas
5.6. Núcleo audiovisual
5.7. Boas práticas do MPPR

Trilhas de aprendizagem

Formação e aperfeiçoamento 

Gestão de Promotoria

Estagiar MP

Gestão do Conhecimento no MPPR

Dessa forma, foram priorizados 
em seu planejamento
 

5 (cinco) projetos 
estratégicos,
 

conforme relacionados ao lado, 
e cujos indicadores de resultado 
detalhamos a seguir.
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Projeto Estratégico 1

Trilhas de Aprendizagem
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A partir de 2020, as ações ofertadas pela 
Escola Superior do MPPR passaram a integrar 
Trilhas de Aprendizagem, que consitem em um 
conjunto integrado, sistemático e contínuo de 
ações educacionais destinadas à formação e 
ao aperfeiçoamento profissional e contemplam 
diferentes recursos e formatos complementares 
de aprendizagem.

Selecionadas com base no planejamento 
estratégico e demandas prioritárias dos 
segmentos do MPPR, foram construídas rotas 
de aprendizagem nas modalidades presencial, 
a distância ou blended learning, de modo a 
abordar e aprofundar temáticas nas áreas de:

Para acessar as Trilhas, CLIQUE AQUI

Métodos Autocompositivos

Fraude e Corrupção em Licitações e Contratos

Políticas Públicas e Orçamento

Gestão de Promotoria

Liderança e Gestão

Novidades Jurídicas

Preparação para Aposentadoria

Eleições Municipais 

Inteligência Investigativa

Português Jurídico

Atendimento ao Público do MPPR

ECA 30 Anos

Trilhas de Aprendizagem

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=451
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Nas 12 Trilhas de Aprendizagem desenvolvidas em 2020, foram previstas 173 ações.

Desse total, 95% foram executadas.

Trilhas de Aprendizagem

Quadro 1: Demonstrativo do número de ações previstas e realizadas, por Trilha de Aprendizagem
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Em decorrência da pandemia da Covid-19, o isolamento social e a implantação do teletrabalho, fez-se necessário a 
definição de novas metodologias e formatos educacionais, com uso de combinados e diferentes recursos tecnológicos.

Os eventos, até então trabalhados de modo presencial, também passaram a ser ofertados no formato on-line.

Com base nas ações educacionais ofertadas em 2020, houve

ampliação de 269% no número de eventos realizados,

comparado ao  ano de 2019, e 650% de acréscimo
no número de visualizações/participações.

Quadro 2: Demonstrativo do número de eventos realizados e participações/visualizações. Período de referência: 2019-2020

Trilhas de Aprendizagem
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A atuação da Escola Superior volta-se a todas as áreas do MPPR, de modo transversal, como demonstra o 
gráfico abaixo, de modo a contribuir com o alcance dos resultados institucionais pactuados no planejamento estratégico do 
MPPR.

Atuação transversal

Quadro 3: Demonstrativo das ações educacionais realizadas, por área de atuação do MPPR
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Lives (cursos, oficinas e palestras)

Quadro 8: Demonstrativo do número de palestras on-line e lives realizadas no período 2019-2020.

Como já mencionado, a pandemia da Covid-19 demandou a busca de novas alternativas e soluções tecnológicas, 
para a manutenção da oferta das ações educacionais de modo continuado.
A opção mais adequada ao contexto e realidade tecnológica do MPPR foi a adoção das videoconferências, também 
denominadas lives, com uso da ferramenta Google Meet. Dessa forma, as ações presenciais também passaram a ser 
ofertadas no formato on-line.

Ao considerarmos as palestras on-line e eventos presenciais realizados em 2019, houve aumento de 660% 

no número de eventos realizados, 652% no número de espectadores únicos e 362 % no 
número de visualizações.
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Canal no Youtube

Ao analisar a audiência no canal da Escola Superior no Youtube, houve crescimento de 422% no número 
de eventos realizados, 366% no tempo de exibição, 338% no número de inscrições 

efetuadas no Canal e acréscimo de 195% nas visualizações dos vídeos postados.

Quadro 4: Comparativo da audiência no canal da ESMP-PR no YouTube - 2019 - 2020
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Canal no Youtube

Ao considerarmos o ano de 2020, o número de visualizações no Canal do Youtube 

teve acréscimo de 18% se comparado a todo o período de 2015 à 2019.

Quadro 5: Demonstrativo do comparativo de visualizações no período de 2015 à 2019 e 2020
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Cursos – EaD

Em relação aos cursos produzidos e ofertados no formato a distância, foram disponibilizados pela Escola Superior, em 
2020, 16 (dezesseis) cursos em EaD, com média de 4.662 inscritos e avaliação média de 8,8.

O quadro 6 demonstra o comparativo da oferta no ano de 2019,

o que evidencia ampliação de 276% no número de participantes

e 23% de aumento no número de oferta das ações educacionais.

Quadro 6 - Demonstrativo do nº de cursos a distância ofertados, inscritos e nota média.
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Produções de cursos EaD

Durante o ano de 2020, foram produzidos 3 (três) novos cursos:

O curso aborda a metodologia da perícia 
psicológica, questões relacionadas à prova 
produzida com base na escuta de crianças 
e adolescentes, alienação parental e falsas 
memórias.

O curso trata de temas como organização 
de arquivos físicos e digitais, fluxo e gestão 
documental, divisão das atribuições e 
responsabilidades da equipe de trabalho, 
noções básicas de administração e gestão, 
dentre outros.

O curso versa sobre a política de 
atendimento ao público no MPPR, além de 
técnicas e orientações que visam melhorar 
a qualidade e a efetividade do serviço 
prestado à população.

Trilha: 30 anos do ECA Trilha: Gestão de Promotorias Trilha: Atendimento ao Público do MPPR
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Podcast - Julgados e Comentados

Quadro 7: Demonstrativo do nº de episódios, downloads e seguidores.

O “Julgados e Comentados” é o podcast, produzido pela Escola Superior do MPPR, que trata das principais decisões 
tomadas por Tribunais de todo o país e Cortes Internacionais sob a ótica do Ministério Público. 

Comparativamente ao ano de 2019,

houve acréscimo de 300% no número de episódios produzidos,

628% no número de visualizações
e 432% no número de seguidores.
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Ao considerar os temas dos 
episódios produzidos em 2020, 
por área de atuação do MP, 
observa-se que as maiores 
incidências foram nas áreas 
criminal (30%), direitos 
humanos (20%) e cível (14%), 
conforme detalhado a seguir.

Gráfico 1: Demonstrativo dos podcasts produzidos, por área de atuação.Podcast - Julgados e Comentados

Criminal

Direitos Humanos

Cível

Processo Coletivo

Saúde

Patrimônio Público

Educação

Políticas Públicas

Direito Internacional

Justiça Restaurativa

Tecnologia

Direito Comparado

Criança e Adolescente

5%

30%

20%

14%

10%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Direito Ambiental 2 %
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MP Debate

A maior incidência de debates ocorridos 

neste período foi na área da criança 
e adolescente (16%) e direitos 
humanos (16%), seguidos das áreas da 

saúde (12%), políticas públicas (12%) 

e direito do consumidor (12%).

Quadro 9: Demonstrativo do número de MP Debate realizados, visualizações, 
espectadores e avaliação. Período de referência: 2019 - 2020

Quadro 10: Demonstrativo do percentual de MP Debate realizado, por área de 
atuação do MPPR.

Foram realizados 19 (dezenove) eventos no 
formato “MP Debate”. Comparado ao ano 

anterior, houve acréscimo de 251% 

no número de espectadores únicos,147% no 
número de visualizações e 47% no 
número de eventos realizados.
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Café com Justiça

Direcionado exclusivamente aos procuradores 
de Justiça do MPPR, busca promover momentos 

sistemáticos de reflexão e discussão de temas 
relevantes à atuação ministerial, bem como o 
intercâmbio de conhecimentos.

Em 2020 foram realizados 4 (quatro) 
encontros, com a discussão das seguintes 
temáticas:

Pacote Anticrime

A jurisprudência do STJ em tempos de pandemia 
da Covid-19

Gabinete de Crise: Estratégia - Unidade e 
Democracia no MP 

Desafios da Justiça na pandemia.
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Atualização da Plataforma Moodle

Foi efetuada neste semestre a atualização da 
plataforma de ensino a distância do MPPR,  
com evolução da versão 3.2 para a 3.8.

Com uma interface mais atrativa, a nova 
versão trouxe uma linguagem mais intuitiva e 
ágil, possibilitando o acesso a novos recursos e 
ferramentas tecnológicos. 

Além disso, o novo layout é mais flexível e 
focado no conteúdo principal. Atualmente, a 
plataforma de ensino atende a 12 cursos EaD 
ativos e 7 Grupos de Pesquisa, além de vários 
outros materiais educacionais.

Esta plataforma vem sendo utilizada não só 
como ambiente de suporte à educação a 
distância, mas também como apoio a cursos 
presenciais, formação de grupos de estudo e 
treinamento de professores.

Layout intuitivo 
e responsivo 

Menus laterais 
retráteis

Inclusão de 
cursos de 

instituições 
parceiras

Login 
institucional 
facilitado 

Painel para 
acompanhar a 
progressão nos  

cursos  

Recursos de 
acessibilidade
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Projeto Estratégico 2

Formação e Aperfeiçoamento em MP
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Desde o início da pandemia do Covid-19, as atividades do curso de Vitaliciamento/Especialização em 

MP foram realizadas a distância, com aulas virtuais utilizando a ferramenta Google Meet.

Curso de Especialização em MP

Quadro 11: Demonstrativo das ações realizadas no curso de vitaliciamento/especialização.
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Quadro 12: Demonstrativo da carga horária por área de atuação do MP.Curso de Especialização em MP

O curso de especialização em 
MP estrutura sua programação de 
forma transversal, com abordagem 
de todas as áreas de atuação 
ministerial, conforme demonstrado 
no quadro ao lado:
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No ano de 2020  foram realizadas 

duas etapas de ingresso do Curso de 

Especialização em MP para 16 novos 
promotores, empossados nos dias 16 

de março e 30 de novembro. Segue abaixo 

alguns aspectos da etapa.

Etapa de ingresso no curso de especialização em MP

Quadro 13: Demonstrativo do número de aulas, carga horária e áreas 
abordadas nas etapas de ingresso.

Quadro 14: Demonstrativo do número de participantes, conclusões e novos ingressos.
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1. Da necessidade de aplicação de técnicas de gestão na atividade 
fim do Ministério Público sob a luz do princípio da eficiência. 
Tânia Regina Pinho de Araujo Abreu

2. Atuação conjunta entre GAECO e Promotorias de Justiça: estudo 
de caso da Operação Cleptocracia. 
Renan Guilherme Góes de Lima

3. Humanização das políticas públicas voltadas ao acolhimento de 
imigrantes. 
Teilor Santana da Silva

4. Controle Interno no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipais.
Mariana Silveira Silviano do Prado Muniz

5. A atuação do Ministério Público no atual cenário de pandemia.
Eduardo Mariano Valezin de Toledo

6. Direitos sociais no pós-pandemia, com enfoque no aspecto 
orçamentário e tributário, ante um retrocesso social iminente.
Diego Freitas Rodrigues dos Santos

7. Juizado Especial Criminal: Estudo de casos práticos sob o viés da 
otimização da atuação do Ministério Público.
Leonardo Gomes Ferrari

8. Pesquisa com jurados acerca dos julgamentos no Tribunal do Júri.
Tiago Inforçatti Rodrigues

9. O dano psíquico como crime de lesão corporal no âmbito 
doméstico e familiar contra a mulher. 
Ana Cristina Cubas Cesar

10. Monitoração Eletrônica: Protocolo de fiscalização e investigação 
pelo Ministério Público
Eric Prete Vasconcelos.

11. Acolhimento institucional e os princípios da excepcionalidade e 
da provisoriedade.
Guilherme Carvalho Cavalcante Oliveira

12. Proporcionalidade na Jurisprudência do “1/8”.
Tharik Diogo

13. Lei Anticrime e sua aplicação no tempo.
Heron Fonseca Chagas

14. O reflexo da prática do crime do art.28, da lei de drogas, nos 
demais institutos penais e processuais penais. 
Gabriel Thomaz da Silva

15. Pesquisa de satisfação com os membros do Ministério Público do 
Estado do Paraná em início de carreira.
Gustavo Rocha Passini

16. Princípio da eficiência e Ministério Público: proposta de 
organização sistematizada e otimizada das peças jurídicas mais 
utilizadas numa promotoria de justiça
Klever Lopes Gontijo

17. Medidas socioeducativas em meio aberto no contexto da 
pandemia de COVID-19
Letícia Vieira Ladeira Arantes

Trabalhos de conclusão de curso - TCC’s
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Projeto Estratégico 3

Gestão de Promotorias
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Diante das demandas institucionais apresentadas no planejamento estratégico do MPPR, identificou-se a premente 

necessidade de um programa de formação continuada na área de gestão de promotorias, voltada 
a membros, servidores de apoio jurídicos e administrativo das promotorias. Para atendimento aos interesses e necessidades 
específicas dos distintos segmentos, a Escola Superior propôs a criação de uma Trilha de Aprendizagem específica para tal 
fim. No transcorrer do ano, já foram desenvolvidas as seguintes ações:

Gestão de Promotorias

Promotores
de Justiça

Apoios
Jurídicos

Apoios
Administrativos

Com o objetivo de oferecer conhecimentos 
técnicos aprofundados acerca de temas 
vinculados ao cotidiano das Promotorias de 
Justiça de entrância inicial e intermediária, 
focada em membros que estão entre 3 e 5 
anos de carreira, foi ofertado, no ano de 

2020, 6 (seis) oficinas:

- Investigação em Patrimônio Público; 
- Sistemas de Núcleo de Inteligência; 
- Atuação na área da Criança e do 
Adolescente; 
- Prática em Investigação Criminal - Parte 1;
- Prática em Investigação Criminal - Parte 2; 
- Ato Conjunto 001/2019; 
- e-PROMP: algumas questões práticas.

Número de participações: 103

Desenvolvido especificamente para os 
servidores de apoio jurídico do MPPR, 
à partir de setembro de 2020, foram 

realizadas 3 (três) oficinas:

- Investigação criminal: a atuação da equipe; 
- Improbidade administrativa; 
- Atuação do Ministério Público na área das 
políticas sobre drogas.

Número de participações: 375

Para discutir questões práticas voltadas 
à rotina dos servidores de apoio 
administrativo, foram realizadas

4 (quatro) oficinas sobre os temas:

- Atendimento ao público; 
- Estrutura organizacional do MPPR e 
atribuições das secretarias das Promotorias de 
Justiça; 
- Registro e monitoramento dos Planos Setoriais 
de Ação 2020-2022;
- ePROMP e o registro de atendimento.

Número de participações: 343
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Projeto Estratégico 4

Estagiar MP
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Gráfico 2: Demonstrativo da movimentação processual em 2020.

A Divisão de Estágios e Serviço Voluntário apresentou um decréscimo de 13% de solicitações de 

renovações e/ou admissão de contratos e -34% no número de solicitações de abertura de procedimentos 
seletivos, se comparado a 2020. Atribui-se tais percentuais aos procedimentos administrativos adotados pelo MPPR em 

decorrência da pandemia da Covid-19.

Estagiar MP
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Entretanto, apesar da pandemia, há cerca de

120 processos de seleção em 
andamento no Estado,

1.011 novos estudantes foram 
admitidos em 2020 e o quadro atual conta 

com 1.690 estagiários.

Foi implantado o mecanismo de reserva de 
vagas para estudantes negros, no 
percentual de 30%; e

Flexibilizado o processo de seleção de 
estagiários para a forma virtual em 
face à pandemia da COVID-19.

Estagiar MP

Dois novos processos implantados no Sistema Eletrônico 
de Informações - SEi

ESMP - Estágio - Requerimento auxílio 
transporte (COVID-19)

ESMP - Estágio - Autorização para 
estágio a distância (COVID-19)
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CONCURSO DE REDAÇÕES

Foi lançado no 1º semestre de 2020 o 1º concurso 
de redação para os estagiários da instituição, com a 
temática “Pandemia de coronavírus: reflexões sobre a 
sociedade e o planeta”. 

Houve a adesão de 100 (cem) estagiários, onde 
as 20 redações melhor classificadas tiveram seus textos 
publicados no e-book elaborado pela Escola Superior. 

O autor da melhor redação foi o estudante de pós-
graduação em Direito, Gian Carlos Melegari, lotado na 
1ª Promotoria de Justiça de Arapongas.

Confira a íntegra do eBook, CLIQUE AQUI

Estagiar MP

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/PandemiadaCovid-19Reflexoes_sobreasociedadeeoplaneta.pdf
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NOVA PÁGINA PARA 
ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES

Foi efetuada a atualização e modernização 
da página da Divisão de Estágios e Serviço 
Voluntário, deixando-a mas atual, intuitiva e 
de fácil navegação. 

O novo layout facilita o acesso às 
informações mais importantes para os 
estagiários e supervisores.

Para acessar a nova página, CLIQUE AQUI

Estagiar MP

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=356
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COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CIEE

O Ministério Público do Paraná e o Centro de Integração Empresa-Escola do 
Paraná (CIEE) firmaram termo de cooperação técnica para a oferta de cursos 
de capacitação e aprimoramento pessoal e profissional dos estagiários do 
MPPR em todo o estado. O documento foi assinado pelo procurador-geral de 
Justiça, Gilberto Giacoia, e pelo presidente do CIEE, Domingos Murta.

Dez cursos on-line já estão disponíveis e abordam diferentes temas, como 
atendimento eficiente ao cliente por telefone, português aplicado, gestão de 
carreira, administração de conflitos, desenvolvimento da criatividade, ética 
profissional, motivação, resiliência, princípios da comunicação eficaz e a 
importância de ser tolerante no ambiente de trabalho. O público principal são 
os estagiários que cursam o Ensino Médio.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-
Escola é uma organização sem 
fins lucrativos reconhecida como 
entidade de assistência social que, 
por meio de diversos programas, 
dentre eles o de aprendizagem e 
o estágio de estudantes, oferece 
a jovens, em todo o país, uma 
preparação integral para o 
ingresso no ambiente de trabalho.

Fonte: ASCOM, 2020.

Estagiar MP
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Nova página para consulta dos processos de seleção de estagiários
Foi implantada no transcorrer de 2020 uma nova página para consulta aos processos de seleção de 
estagiários, possibilitando mais agilidade e eficiência ao processo de busca.

Estagiar MP

Figura 1: Demonstrativo na página no site para consulta ao processo de seleção de estagiários.
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Nova ferramenta para auxílio aos supervisores de estágio
Também foi implantada nova ferramenta para auxílio aos supervisores de estágio, facilitando a gestão local.

Estagiar MP

Figura 2: Demonstrativo de ferramenta de gestão para supervisores de estagiários.
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DIA DO ESTAGIÁRIO

Neste ano, os estagiários de ensino 
médio, graduação e pós-graduação do 
MPPR puderam participar das ações em 
comemoração do Dia do Estagiário, no dia 
18 de agosto, de forma diferente. 

Realizado de modo on-line, o evento 
contou com a participação do procurador-
geral de Justiça, Gilberto Giacoia, que 
comentou sobre sua trajetória profissional, 
sua atuação no Ministério Público e suas 
experiências pessoais e profissionais na 
instituição ao longo dos 40 anos de atuação. 

A entrevista com o PGJ foi realizada pela 
estagiária de pós-graduação em Direito, 
Vanessa Kopytowski.

Estagiar MP

Para assistir a entrevista CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=GuiY9g-xFfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GuiY9g-xFfg&feature=youtu.be
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4º CONCURSO CULTURAL ESTAGIARTE
Buscando valorizar o talento dos estudantes, incentivar a integração e reforçar o sentimento de pertencimento 
à instituição, a Escola Superior do MPPR promoveu o 4º concurso cultural “Estagiarte”.

Os estagiários puderam enviar um vídeo de até dois minutos com a exibição de alguma atividade artística, 
como teatro, dança, música, artes plásticas, grafite ou artesanato, com premiação para as três primeiras 
colocações. Ao todo, foram enviados 95 vídeos.

Confira os vencedores:

Estagiar MP

https://www.youtube.com/watch?v=mzgmAGhoRaE
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Projeto Estratégico 5

Gestão do Conhecimento no MPPR
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Dos 7 (sete) Grupos de Pesquisa 

relacionados abaixo foram realizados 29 
(vinte e nove) encontros com o total 

de 728 (setecentos e vinte e oito) 
participantes durante o ano.

Grupos de Pesquisa

GRUPOS DE PESQUISA:
Atuação Criminal

Direito Administrativo

Direito Penal

Direitos da Infância, Adolescência e Educação

Direitos Humanos

Métodos Autocompositivos

Políticas Públicas sobre Drogas
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REVISTA JURÍDICA DO MPPR

Durante o ano de 2020, foram publicadas pela Escola 
Superior do MPPR, em parceria com a Fundação Escola 
do Ministério Público do Paraná (Fempar) e a Associação 
Paranaense do Ministério Público (APMP),

as12º e 13º edições.

A publicação reúne artigos que abordam temas 
relacionados à atuação do Ministério Público. 

A revista também conta com as seções “Resenha”, “Seção 
Estudante”, “Jurisprudência Comentada”, “Espaço 
Institucional”, “Espaço Memorial do Ministério Público”e 
“Espaço Associação Paranaense do MP”.

Para acessar as revistas, CLIQUE AQUI

Publicações

https://apps.mppr.mp.br/openjournal/index.php/revistamppr/issue/view/14
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Acesse o Sumário completo da obra

ABUSO DE AUTORIDADE

A Escola Superior do MPPR lançou edital público (Nº 
014/2019), para fins de submissão de artigos para 
elaboração de obra coletiva, voltada à abordagem 
da Lei de Abuso de Autoridade, seus impactos e as 
consequentes implicações à atuação do Ministério 
Público brasileiro.

Foram selecionados 13 artigos, os quais abrangem 
a perspectiva histórica, as disposições gerais da lei, 
seu exame no contexto dos direitos humanos e dos 
precedentes da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, alguns tipos penais mais polêmicos, e suas 
repercussões em crimes contra crianças e mulheres, 
bem como na investigação de casos de improbidade 
administrativa.

Livros

https://www.editoradplacido.com.br/abuso-de-autoridade
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Acesse o Sumário completo da obra

30 ANOS DO ECA

Por meio do Edital Nº 01/2020, a Escola 
Superior do MPPR, em parceria com a Escola da 
Magistratura selecionou 39 artigos, que trazem 
diversas questões atuais sobre como consolidar as 
conquistas legislativas e sociais, evitar retrocessos 
e aperfeiçoar a proteção integral da população 
infantojuvenil. 

Convidam os cidadãos a pensarem e colocarem 
seu conhecimento a serviço da justiça. 

Em um país tão desigual como o Brasil, a luta por 
direitos humanos fundamentais não pode admitir 
tréguas, em especial para crianças e adolescentes, 
que são um dos elos mais frágeis da sociedade.

Livros

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/2020/07/978/LANCAMENTO-Livro-ECA-30-Anos.html
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Para acessar o Volume I, CLIQUE AQUI

PACOTE ANTICRIME

Em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação 
do Conselho Nacional do Ministério Público, a Escola 
Superior lançou edital para a elaboração de uma 
obra coletiva para melhor compreensão da Lei Nº 
13.964/2019, bem como identificar quais são os 
primeiros reflexos e implicações práticas, colaborando 
assim para a análise dos possíveis impactos e 
dificultadores na atuação do Ministério Público.

Foram selecionados 36 (trinta e seis) artigos, que 
resultaram na publicação de dois volumes, contendo 
18 (dezoito) artigos em cada um.

Livros

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/Livro_Pacote-Anticrime_Volume1.pdf
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COVID-19 E O MINISTÉRIO PÚBLICO

Para reunir trabalhos voltados à análise dos principais 
problemas, conquistas e desafios que envolvem à 
intervenção do Ministério Público brasileiro, de forma 
administrativa e judicial, na definição de estratégias 
direcionadas ao controle da pandemia da Covid-19 
e a consequente garantia dos direitos fundamentais 
da população, a Escola Superior lançou Edital para 
coletânea de publicações. 

Foram 25 artigos selecionados.

Livros

Acesse o Sumário completo da obra

https://www.editoradplacido.com.br/covid-19-e-ministerio-publico
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MP E O COMPROMISSO COM A 
SOCIEDADE

Foi lançado o Volume 2 do e-book MP e Compromisso 
com Sociedade. São 14 trabalhos de conclusão de 
curso dos membros que finalizaram o  vitaliciamento no 
primeiro semestre.

O lançamento ocorreu no dia 5/11, em encontro on-
line que contou com a presença do Procurador-Geral de 
Justiça, Gilberto Giacoia, do Corregedor-Geral, Moacir  
Gonçalves Nogueira Neto, da Subprocuradora-Geral 
de Planejamento Samia Saad Gallotti Bonavides, do 
Coordenador da Escola Superior, Eduardo Cambi e dos 
14 membros autores dos TCCs.

E-book

Para acessar o Volume 2, CLIQUE AQUI

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/ebook-volume2.pdf
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MP, JUSTIÇA E SOCIEDADE
VOLUME 1

Foi lançado no dia 14 de dezembro o 
e-book “MP, Justiça e Sociedade”, com uma 
coletânea de 17 artigos de integrantes do 
MPPR, resultantes de pesquisas e estudos 
acadêmicos, em áreas estratégicas à 
atuação ministerial.

E-book

Para acessar as produções, CLIQUE AQUI

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/MP_Justica_e_Sociedade_Volume1.pdf
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Foi firmado termo de cooperação técnica com a 
Prefeitura Municipal de Curitiba/Instituto Municipal 
de Administração Pública para cessão de uso 
do Sistema Aprendere, destinado a gestão das 
informações acadêmica. 

Por meio deste sistema, serão efetuadas as inscrições 
para participação nas ações de capacitação 
promovidas pela Escola Superior, nas modalidades 
presencial e a distância, assim como o controle de 
frequência, via QRCode e emissão de certificação 
on-line.

O sistema possibilita, ainda, a produção de 
relatórios gerenciais, com a integração e unificação 
da base de dados.

A parceria prevê também a promoção 
de ações conjuntas e atividades 

complementares de interesse 
comum, bem como o intercâmbio 
de experiências e de tecnologias 

educacionais voltadas à formação 
e desenvolvimento profissional dos 
servidores e agentes públicos do 

Município e do MPPR.

Sistema de informação - APRENDERE
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Foi estabelecida Cooperação Técnica entre o 
Conselho Nacional do Ministério Público e o 
Ministério Público do Estado do Paraná, por meio 
da Escola Superior, para a cessão do direito de 
uso dos sistemas ASTRIS Competências e ASTRIS 
Talentos.

O sistema Astris visa conectar os diversos 
eixos de desenvolvimento e crescimento 

individual na Instituição, em especial, a tríade 
“gestão por competências”, “gestão do 

conhecimento” e “educação corporativa”. 

Entre as principais funcionalidades do 
sistema, estão a possibilidade de se inscrever 
para ser facilitador em capacitações internas, 

a edição de um perfil com currículo e 
informações pessoais, e a oportunidade de 

interagir por meio da plataforma.

Banco de Talentos  - Sistema ASTRIS
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Acordo de cooperação científica e acadêmica

Foi assinado acordo de cooperação 
científica e acadêmica entre o Ministério 
Público do Paraná, a Associação dos 
Magistrados do Paraná (Amapar), 
a Escola de Magistratura do Paraná 
(Emap), a Escola Superior do MPPR, 
a Fundação Escola do Ministério 
Público do Estado do Paraná 
(Fempar) e a Associação Paranaense 
do Ministério Público (APMP). 

A iniciativa promoverá o desenvolvimento 
de programas e projetos, principalmente na 
área do Direito, voltados ao funcionamento 
dos sistemas de justiça e dos mecanismos 
consensuais e litigiosos de solução de 
demandas jurídicas.
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A Escola Superior lançou no ano de 2020 mais um produto educacional, a “websérie”, que nada mais 
é do que um conjunto de episódios lançados na internet dentro de um mesmo tema gerador. A ideia é buscar 
diferentes e inovadores formatos, com uso de recursos tecnológicos, para facilitar a transmissão de conteúdos 
de modo rápido e efetivo. 

As webséries produzidas foram:

Webséries acadêmicas

12 EPISÓDIOS
8 EPISÓDIOS

8 EPISÓDIOS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGoxo8rVbO1PkiGo0Qk4k2tX5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGoxM1Am5nMcwybQ9H44PE9mP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGozUejVW0t30wER5xqD-gPPx
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Foi elaborado Termo de Referência 
para fins de abertura de procedimento 
licitatório para a implantação de Núcleo 
de Produção Audiovisual, nas instalações 
da Escola Superior do Ministério Público 
do Paraná, mediante aquisição de 
sistema de Áudio, Vídeo, Gravação 
Audiovisual, Transmissão Audiovisual via 
Internet, Cenografia, Iluminação Cênica 
e Projeção de Imagens, incluindo a 
contratação de empresa especializada 
para o projeto, fornecimento e instalação 
do sistema supracitado e demais 
equipamentos.

Faz-se importante ressaltar que o 
referido Núcleo integra o planejamento 
estratégico da Escola Superior, 
constituindo-se em um dos projetos 
prioritários para 2020, ao propor:

Estrutura tecnológica necessária 
ao suporte formativo e técnico-
científico;

Ampliação e fortalecimento 
da educação a distância, para 
potencialização da oferta, abrangência 
e otimização de recursos;

Emprego de novas e diversificadas 
tecnologias educacionais para 
incremento das qualificações 
ofertadas.

Núcleo audiovisual
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Auxílio Financeiro a Cursos
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Nesse ano foi concluída a 
migração dos protocolos físicos dos 
auxílios financeiros a cursos para 

protocolos digitais via SEI, o 
que possibilitou maior transparência e 
mais agilidade no trâmite. 

Todas as solicitações, o 
acompanhamento mensal e os 
documentos comprobatórios de 
conclusão passaram a compor os 

protocolos digitais. 

Auxílio Financeiro a Cursos
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Gráfico 3: Demonstrativo dos auxílios financeiros autorizados em 2020.

No ano de 2020, foram concedidos 31 auxílios financeiros a cursos de graduação e de pós-graduação, lato sensu e 

stricto sensu, conforme demonstrado no gráfico a seguir. Desse total, 52% foram para mestrados, 32% 
graduação, 10% especialização e 6% doutorado.

Auxílio Financeiro a Cursos
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Gráfico 5: Demonstrativo dos auxílios concedidos para cursos, na 
modalidade de especialização, por área.

Gráfico 4: Demonstrativo dos auxílios concedidos, na modalidade 
graduação, por área.

GRADUAÇÃO

Um total de 10 (dez) servidores foram 
beneficiados com auxílio financeiro para cursos de 

graduação. 

Do total, 8 (oito) cursaram Direito, 1 (um) Engenharia de 
Software e 1 (um) Biblioteconomia, conforme observa-se 
no gráfico a seguir.

ESPECIALIZAÇÃO

Para cursos de especialização foram concedidos 

3 (três) auxílios financeiros, nas áreas de 
Direito Público, Gestão Financeira e Serviço Social.

Auxílio Financeiro a Cursos



55Relatório anual 2020
Escola Superior do MPPR

Gráfico 6: Demonstrativo dos auxílios concedidos para cursos, na modalidade de mestrado, por área.

MESTRADO
No ano de 2020, foram autorizados 16 (dezesseis) auxílios financeiros para cursos de mestrado.
Destaca-se que 25% foram para mestrado profissional em Direito e 19% para Direito Empresarial e Cidadania. 
Foram preenchidas no transcorrer de 2020 as 10 (dez) bolsas disponíveis de auxílio financeiro especial, o qual segue 
resolução específica e é destinado a estudos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), em áreas específicas 
de interesse institucional.

Auxílio Financeiro a Cursos
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Gráfico 7: Demonstrativo dos auxílios concedidos para cursos, na modalidade de doutorado, por área.

DOUTORADO

Foram concedidos 2 (dois) benefícios de auxílio financeiro para doutorado, sendo 1 (um) para 
área de Direito e 1 (um) para a área de Bioética, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

Auxílio Financeiro a Cursos
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Quadro 16: Demonstrativo de afastamentos autorizados em 2020.

AFASTAMENTOS

Foram autorizados 3 (três) afastamentos de membros para realização de curso de pós-graduação na 
modalidade de mestrado. Dois estudos foram realizados em instituições nacionais e outro na Espanha/Itália, conforme 
demonstra a tabela a seguir.

Auxílio Financeiro a Cursos



58Relatório anual 2020
Escola Superior do MPPR

Ampliação do acervo Impresso

362 novos livros  

Investimento de R$ 32.000,00

   

Renovação do contrato dos periódicos 
publicados pela Editora IOB/Síntese

382 boletins de alerta de jurisprudência, 
legislação e doutrina

Políticas Editoriais 

Consolidação do fluxo editorial (recebimento – avaliação – 
publicação dentro dos ditames do (double blind peer review) 
dos artigos da Revista Jurídica do MPP.

Empréstimos Realizados

1.737 empréstimos

6.114 digitalizações de artigos de periódicos, capítulos 
e/ou parte de livros

   

Contas OnePass Proview

187 novas contas criadas

Acervo Digital

Solicitação de contratação das Plataformas HeinOnline 
e Biblioteca Digital Saraiva 

Renovação dos contratos das Bibliotecas Digitais 
Revista dos Tribunais Online, Proview e Magister Net

Processamento Técnico

Realização de 6.809 inserções no Sistema Aleph 

Biblioteca
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Feliz Natal
e um novo ano com 

esperanças renovadas!!


