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2.  Considerando que a comunicação ao Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP) e aos Centros de Apoio, com a
implantação do SAJ-MP, ocorre de forma automática, torna-se
desnecessária a criação de processo para a comunicação dos
referidos órgãos, seja através do SAJMP ou Protocolo Web;
3. Seja realizada a publicação desta portaria no DOE do MPCE;
4. Nomeio a servidora Glaucineide de Oliveira Maciel para
secretariar os trabalhos;
5. Observa-se que foi requisitado ao Cartório Pio Ramos
certidão vintenária do referido imóvel.
6. Passado o prazo, CERTIFIQUE-SE e faça-se nova
conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.

Horizonte, 13 de maio de 2022.
Maurícia Marcela Cavalcante Mamede Furlani
Promotora de Justiça

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

INSCRIÇÃO PARA O VIII  CURSO BRASILEIRO
INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS: OS
D I R E I T O S  H U M A N O S  D O S  V U L N E R Á V E I S ,
M A R G I N A L I Z A D O S  E  E X C L U Í D O S
(Fortaleza/CE – 15 a 26 de agosto de 2022)

A Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) fazem saber aos
membros do Ministério Público do Estado do Ceará que estão
abertas as inscrições para o “VIII Curso Brasileiro
Interdisciplinar em Direitos Humanos: Os Direitos Humanos
dos Vulneráveis, Marginalizados e Excluídos”, a ser realizado
em Fortaleza/CE, de 15 a 26 de agosto de 2022.
I – DAS ENTIDADES REALIZADORAS DO EVENTO
Art. 1º. O evento será promovido pelo Instituto Brasileiro de
Direitos Humanos (IBDH) e pelo Instituto Interamericano de
Direitos Humanos (IIDH), em parceria com o Centro de
Estudos e Treinamento (CETREI) da Procuradoria Geral do
Estado do Ceará e o Centro Universitário Farias Brito FB UNI.

II – DAS VAGAS
Art. 2º. A Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) tem
reservadas 02 (duas) vagas para membros do Ministério Público
do Estado do Ceará.
a)As inscrições devem ser solicitadas exclusivamente através
do endereço eletrônico “esmp-ceaf@mpce.mp.br”, no período
de 16 a 20 de maio de 2022;
b)Será observada, para fins de preenchimento das vagas, a
ordem de recebimento das mensagens eletrônicas;
c)A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará não
arcará com o pagamento de verbas indenizatórias relativas à
hospedagem, alimentação e deslocamento;

III - DO RESULTADO:
Art. 3º. A relação dos inscritos será divulgada através da
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intranet e encaminhada aos e-mails institucionais dos
interessados.

IV- DA PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
Art. 4º. Salvo alterações posteriores, ocorrerá no Hotel Praia
Centro (Fábrica de Negócios), em Fortaleza, Ceará, de 15 a 26
de agosto de 2022. O evento possui caráter de imersão, com
atividades nos três turnos, tendo a seguinte conformação:
Dia 15.08.2022
Introdução ao VIII Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos
Humanos, apresentação dos participantes; estratégia
metodológica do VIII Curso Brasileiro Interdisciplinar em
Direitos Humanos; apresentação da equipe de facilitadores das
oficinas e do estudo de caso; introdução à temática dessas
atividades; oficinas/trabalhos em grupos; solenidade de
abertura- Conferência magna do Prof. Dr. Antônio Augusto
Cançado Trindade.

Dia 16.08.2022
O sistema internacional de proteção dos direitos humanos, a
comissão Interamericana de Direitos Humanos: composição e
atribuições; a Corte Interamericana de Direitos Humanos:
composição e competência consultiva e contenciosa; oficinas;
trabalhos em grupo; grupos de estudo.
Dia 17.08.2022
A vulnerabilidade, a marginalização e a exclusão exacerbadas
pela Covid-19; a vulnerabilidade e os instrumentos
internacionais de proteção dos direitos humanos; a proteção dos
grupos vulneráveis;  marginalizados e excluídos na
jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos;
oficinas; trabalhos em grupo; grupos de estudo.
Dia 18.08.2022
A importância das políticas sociais e dignificação dos
vulneráveis; o direito à saúde dos segmentos vulneráveis; a
vulnerabilidade dos povos indígenas; oficinas; trabalhos em
grupo; visita ao Cine São Luís (projeção de filme seguida de
debate).
Dia 19.08.2022
Visita a instituições governamentais e não governamentais, a
exclusão como afronta aos direitos civis e políticos; oficinas;
trabalhos em grupo; grupos de estudo.
Dia 20.08.2022
Oficinas- sessão plenária (apresentação de propostas), relatório
das visitas realizadas (seguido de debates); conferência magna.
Dia 22.08.2022
O grito dos excluídos num universo de exclusão, o racismo
estrutural como forma de exclusão; a exclusão social e a
marginalidade econômica; estudo de caso, trabalho em grupo;
grupos de estudos.
Dia 23.08.2022
O desafio da educação inclusiva; as ações afirmativas no estado
democrático de direito; a acessibilidade e a inclusão das pessoas
com deficiência; estudo de caso; trabalhos em grupo; momento
cultural; visita guiada ao Teatro José de Alencar e apresentação
musical no foyer.
Dia 24.08.2022
O tributo como instrumento de inclusão indutor da justiça
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social; o papel das mídias sociais na promoção da tolerância e
das políticas inclusivas; as pessoas em situação de rua e o
caminho do reconhecimento de seus direitos; estudo de caso,
trabalho em grupo; grupos de estudos.
Dia 25.08.2022
O direito das minorias no contexto brasileiro, os direitos
humanos das pessoas privadas de liberdade (Regras de
Mandela); a responsabilidade do Estado no plano nacional e
internacional em situações de vulnerabilidade; estudo de caso,
trabalho em grupo; encontro de ex-alunos(as) dos cursos
interdisciplinares do Brasil e da Costa Rica.
Dia 26.08.2022
Estudo de caso (sessão plenária de cada um dos três grupos);
avaliação final; entrega de certificados e fotografia do grupo de
alunos(as) e professores(as);  conferência magna de
encerramento.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Art. 5º. Não serão aceitas solicitações de inscrições
intempestivas ou por outros meios que não o mencionado no
presente Edital.
Art. 6º.  Os participantes ficam obrigados a apresentar, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, os certificados de participação no
evento, para fins de comprovação.
Art. 7º.  A inscrição do membro do Ministério Público do
Estado do Ceará no evento não o exime da necessidade de
requerimento de autorização de afastamento das atividades
funcionais ao Conselho Superior do Ministério Público.

Fortaleza, 11 de maio de 2022.

ENEAS ROMERO DE VASCONCELOS
Diretor-geral da ESMP

LUCIANA DE AQUINO VASCONCELOS FROTA
Coordenadora do CEAF
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