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APRESENTAÇÃO

Chegamos ao final de mais um ano atípico. Os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 proporcionaram novos 
desafios e quebraram paradigmas na comunidade acadêmica, bem como na educação corporativa, conduzindo 
ao enfrentamento  dos desafios da imprevisibilidade e da revisão incessante de conceitos, metodologias, formatos 
educacionais e estrutura funcional da Escola Superior do MPPR.
 
Ao olhar para o ano que se encerra e avaliar o que se inicia fica evidenciado que entraremos em um novo normal, com 
a presença muito forte das tecnologias da informação e comunicação, porque permitem  flexibilizar o tempo e conectar 
distâncias. Passaremos também a caminhar para um sistema híbrido de ensino, onde as tecnologias e as atividades 
remotas irão conviver com os necessários momentos presenciais.

De um modo geral, o ano de 2021 continuou revelando e experienciando as novas possibilidades do ensino, 
pesquisa e extensão em um formato colaborativo e remoto. Nesse contexto, a Escola Superior do MPPR buscou 
parcerias e novas tendências tecnológicos, visando oportunizar aos membros e servidores do MPPR, “experiências de 
aprendizagem”. Esse foi o nosso maior compromisso.

Os principais resultados obtidos ao longo do ano de 2021 foram aqui relatados. Agradecemos a parceria, a 
credibilidade e a participação em nossas ações educacionais. 

Boa leitura!
Curitiba, primavera de 2021.

Eduardo Cambi
Coordenador Geral da Escola Superior do MPPR
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PLANO DE AÇÃO PARA 2021 
A Escola Superior estruturou seu plano de ação para 2021 vinculado ao planejamento estratégico 
do MPPR, tendo estabelecido como diretrizes:
D

IR
ET

R
IZ

ES
Vinculado ao planejamento estratégico dos Caops, 
Núcleos e Coordenações;

Emprego de novas estratégias educacionais
e recursos tecnológicos;

Trilhas de Aprendizagem;

Formatos on-line com maior aprofundamento
da temática e interação com os participantes;

Avaliação de impacto/resultados.
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Dessa forma, foram priorizados 
em seu planejamento
 

7 (sete) projetos 
estratégicos:

Trilhas de aprendizagem

Formação inicial

Gestão do Conhecimento no MPPR

Pesquisa e pós-graduação

Inovação Digital

Estagiar MP
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Projeto Estratégico 1

Trilhas de Aprendizagem
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As ações ofertadas pela Escola 
Superior do MPPR integram Trilhas de 
Aprendizagem, que consistem 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 
15 rotas de aprendizagem para 
abordagem e aprofundamento das 
temáticas nas áreas de:

Para acessar as Trilhas, CLIQUE AQUI

Trilhas de Aprendizagem

MP e defesa dos direitos

Soluções estratégicas em TI

Atualização em MP

Políticas públicas setoriais e o MP

Orçamento e patrimônio público

Inteligência e investigação

Autocomposição e justiça negocial

MP resolutivo e extrajudicial

Atendimento ao público

Português jurídico

Estagiar MP

 Projetos de lei de interesse 
do MP e da sociedade

Gestão de promotorias 
e procuradorias

Acordos e MP

Atuação do MP
baseada em evidências

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=451
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Nas 15 Trilhas de Aprendizagem ofertadas em 2021, foram desenvolvidas 229 ações educacionais, nos 
formatos pedagógicos de lives, aulas, cursos, mini-cursos, grupos de pesquisa, grupos de estudos e debates, 

com 104.187 visualizações. A nota média da avaliação de satisfação foi de 9,3.

Comparativamente ao ano de 2020, houve ampliação de 11% no número de eventos realizados

e  5% no número de participações/visualizações. Se comparado ao ano de 2019, houve ampliação de 

244% no número de eventos realizados e o número de participações aumentou em 8 vezes.

Trilhas de Aprendizagem

Quadro 1: Demonstrativo do número total de eventos realizados e participações/visualizações. 

2019 2020 2021

Nº de eventos 56 206 229

Nº de participações/visualizações 13.270 99.513 104.187
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Do total dos 229 eventos realizados, 40% foram na área de defesa de direitos e11% na área de políticas 
públicas setoriais.

Gráfico 1: Demonstrativo do número de eventos realizados, por Trilha de Aprendizagem. 
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Ao considerar apenas o número de lives (eventos online ao vivo) realizados no ano de 2021, obtivemos 

um total de 97 eventos, representando um percentual de ampliação de 27% com referência ao 
ano de 2021.

Com relação ao número de participações/visualizações verificou-se ampliação de 75% 

se comparado ao ano de 2021. Se comparado ao ano de 2019, houve ampliação de 970% no número 

de eventos on-line realizados e de 807% no número de participações/visualizações.

Lives

Quadro 2: Demonstrativo do número de eventos online e participações/visualizações. 

2019 2020 2021

Nº de eventos 10 76 97

Nº de participações/visualizações 8.118 37.491 65.580
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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.

Ao considerar as áreas de atuação do MP, do total das ações educacionais ofertadas, 24% são da área de Direitos 
Humanos, 16% gestão e planejamento, e 13% criança, adolescente e educação.

Atuação transversal

Gráfico 2: Demonstrativo das ações educacionais realizadas, por área de atuação do MPPR.
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Atuação integrada com CDEMP e ENAMP*

Mediante atuação integrada com o CDEMP e a ENAMP, foram planejadas e executadas 4 Trilhas de 
Aprendizagem e 3 Grupos de Estudos. Ao todo foram realizados 33 encontros, com 

800 participações de integrantes do MP brasileiro e comunidade.

Trilhas realizadas

Acordos e o MP;

Gestão de Procuradorias e 
Promotorias;

Projetos de Lei de Interesse do MP e 
da sociedade;

MP Resolutivo e Extrajudicial.

Grupos de Estudos 
implantados

Direito Probatório

Compliance e DH

Gerenciamento do MP baseado 
em evidências.

CDEMP - Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil
ENAMP - Escola Nacional do Ministério Público
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Cursos destaques - 2021

A Escola Superior realizou de modo integrado 

com o CDEMP e ENAMP cursos com 

abrangência nacional, com participação de 
integrantes do MP brasileiro. Destacam-se:

1º Curso Nacional de Procedimento 
Administrativo Disciplinar - Regime 
Disciplinar de Membros do MP

Projeto de nova Lei de Improbidade 
Administrativa

Direito Constitucional Comparado -
A Suprema Corte dos EUA

Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos e o Ministério Público

Controle de Convencionalidade pelo MP

1.

2.

3.

4.

5.
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Perfil do público

Ao analisar o perfil do público participante das ações educacionais, observou-se que 44% foram servidores do 

MPPR, 18% membros e 37% integrantes do MP brasileiro ou comunidade em geral. 

Gráfico 3: Demonstrativo do percentual de participação nas ações educacionais, por perfil de público.

Percentual de participação

P
ú

b
lic

o

Membro

Servidor

Estagiário

Público externo

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Público X Percentual de participação



14Relatório anual 2021
Escola Superior do MPPR

Projeto Estratégico 2

 Inovação Digital
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Quadro 8: 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 2020, houve acréscimo de 83% no número de episódios produzidos, 

93% no número de visualizações e 53% no número de seguidores. Comparativamente 

ao ano de 2019, o número de downloads aumentou em 15 vezes e o número de seguidores em 8 vezes.

Podcast - Julgados e Comentados

2019 2020 2021

NÚMERO DE EPISÓDIOS* 6 30 55

NÚMERO DE DOWNLOADS 2.428 17.672 37.000

NÚMERO DE SEGUIDORES 800 4.258 6.555
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Gráfico 14: Demonstrativo dos podcasts produzidos, por área de atuação do MPPR.

Ao considerar os temas dos episódios produzidos em 2021, por área de atuação do MP, observa-se que as maiores 
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Quadro 9: Comparativo da audiência no canal da ESMP-PR no YouTube - 2019 - 2020.

Ao analisar a audiência no canal da Escola Superior no Youtube, houve crescimento de 43% no número de 

inscrições efetuadas no Canal. E, comparativamente ao ano de 2019, a ampliação foi de 641%.

Canal no Youtube

2015-2018 2019 2020 2021

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES 58.900 39.305 124.200 94.300

APROVAÇÃO 98,20% 98,10% 98,60% 98,80%

TEMPO DE EXIBIÇÃO 3.900 h 7.200 h 35.300 h 28.850 h

INSCRITOS 255 1.112 4.966 7.130

ESPECTADORES ÚNICOS 7.812* 19.082 56.170 48.000

*Os dados de espectadores únicos estão disponíveis a partir de 01 de agosto de 2017.
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Foram ofertados no transcorrer do ano 14 cursos na plataforma 

Moodle, com média de 2.470 participações.

Plataforma Moodle

• Aos membros, foram disponibilizados 6 cursos voltados para 
a atuação ministerial, dando suporte a sua atividade fim. 

• O curso de “Auditoria em Obras Públicas” buscou dar base 
investigatória à atuação de membros e auditores internos do MPPR. 

• Para servidores e estagiários os cursos de “Organização de 
Secretaria” e “Atendimento ao Público”, visaram padronizar 
fluxos e processos de trabalho e implementar a abordagem inicial ao 
cidadão, principalmente nas Promotorias. 

• Os cursos de “Português Jurídico” e “Lógica e 
Argumentação” proporcionaram atualização da norma linguística 
aos membros e servidores, contribuindo para a melhoria da 
qualidade na  elaboração de documentos oficiais. 

• Em uma pesquisa anônima realizada com os alunos, 
94% classificaram como boa ou ótima sua experiência. 
Tal reconhecimento é nacional, fazendo com que a ESMP 
compartilhasse sua plataforma de conhecimento com outros órgãos 
e Ministérios Públicos de todo o Brasil. 
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Quadro 10: Demonstrativo dos cursos ofertados na plataforma Moodle em 2021.

Plataforma Moodle

MOODLE - Cursos 2021

Auditoria de Obras Públicas: Orçamento e Aditamento Contratual

Portugues Jurídico

Nova Ortografia da Língua Portuguesa

Suprema Corte dos EUA - Jurisprudência Essencial

Questões de Psicologia Aplicada ao Direito de Família e Criminal

Processo Penal e Interesses Supraindividuais

Controle de Constitucionalidade

Compliance e Acordo de Leniência

A atuação do Ministério Público no controle do dever de gasto mínimo em saúde e educação

Atuação do Ministério Público e o CPC

A Tríade da Felicidade: a Psicologia Positiva aplicada à vida e ao trabalho

Curso de Atendimento ao Público

Organização de Secretaria

Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras
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Projeto Estratégico 3

Formação inicial
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Em curso

Desde o início da pandemia do Covid-19, as atividades do Curso de Formação e Aperfeiçoamento para os membros 

substitutos foram realizadas a distância, com aulas ao vivo, e uso da ferramenta Google Meet. Os 35 promotores 
substitutos participaram de 44 encontros, com 172 horas/aula e avaliação média de satisfação de 
9,8.

Quadro 3: Demonstrativo das atividades desenvolvidas com membros substitutos.

VISÃO GERAL QUANTITATIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO DE 2021

Número de aulas regulares 44  (virtuais)

Total de CH ofertada 172 horas

Total de promotores substitutos participantes do curso em 2021 35

Nota média das avaliações de reação 9,8
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Em curso

O quadro a seguir apresenta os percentuais da carga horária total ofertada, por área de atuação do MP. Do total das 

172 horas/aula ofertadas, 33% foram relacionadas à área criminal.
Quadro 4: Demonstrativo da carga horária anual por área de atuação do MP.

Área Carga horária 
anual

% Anual de 
carga horária*

Criminal, Júri e Execução Penal 56 33%
Criança e Adolescente e Educação 20 12%
Extrajudicial 16 9%
Atendimento ao público e relação com a sociedade 12 7%
Direitos Humanos 12 7%
Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo 12 7%
Patrimônio Público 12 7%
Cível e Direito de Família 8 5%
Corregedoria 8 5%
Saúde Pública 8 5%
Autocomposição de conflitos 4 2%
Gestão de Promotoria 4 2%

Total geral 172 100%

*Porcentagem calculada com base no conteúdo ofertado somente no ano de 2021



23Relatório anual 2021
Escola Superior do MPPR

Em curso

Gráfico 4:  Distribuição de carga horária anual por área - etapa de aulas regulares.
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Em curso

Do total de alunos participantes, 51% encerrou o processo de vitaliciamento em 2021.

PROMOTORES INSCRITOS NO CURSO 2021

Número total de Promotores de Justiça participantes 35

Promotores de Justiça que encerraram o Curso 18

Promotores de Justiça que ingressaram no Curso 9

Promotores de Justiça que permanecem no Curso 17



25Relatório anual 2021
Escola Superior do MPPR

Novos ingressos

Foram realizadas neste ano 2 etapas de ingresso, para 9 novos promotores substitutos.

Ao  todo foram realizados 22 encontros, com carga horária total de 80 horas.

Para os 6 promotores substitutos que ingressaram em 31/05/2021, foram ofertados 13 encontros com 

carga horária de 44 horas. Desse total, 46% na área extrajudicial e da criança e adolescente. 

Gráfico 5: Demonstrativo da carga horária ofertada X  área de atuação do MP - Etapa de Ingresso - Turma 1 - 31/05/2021.
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Novos ingressos

Já para os 3 promotores substitutos que ingressaram em 25/10/2021, foram ofertados 9 encontros 

com carga horária de 36 horas. Desse total, 46%  foi na área extrajudicial e Corregedoria. 

Gráfico 6: Demonstrativo da carga horária ofertada X  área de atuação do MP - Etapa de Ingresso - Turma 2 - 25/10/2021.
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Projeto Estratégico 4

Formação Prática
Profissional Continuada
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Na perspectiva de educação continuada destinada aos membros que ingressaram no MPPR no período 

de 2013 a 2018, foram realizadas 4 ações educacionais, com média de 660 participações.

Promotores (membros ingressos em 2013-2018)

Quadro 5: Demonstrativo das ações ofertadas aos membros ingressos no período de 2013-2018.

Data Hora Temas/Docentes Nº 
Participações

22/04 9h
Patrimônio Público e a defesa da saúde - Fraudes em licitações e na área da 
saúde (aquisição de insumos, medicamentos e pandemia do Covid).
Docente: Nivaldo Bazoti.

63

30/06 9h [OFICINA] Investigação financeira: estratégias, ferramentas e protocolos
Docentes: Renato de Lima Castro, Wesley Pereira Viruel. 167

10/09 9h
[OFICINA] Tecnologia e investigação: o acesso remoto a dados em nuvem
Docentes: Gustavo Eloi Razera, Diogo de Araujo Lima, Juliano Fontanella da 
Silva.

178

30/09 9h Fundamentação de peças processuais criminais
Docente: Maurício Cirino dos Santos. 245
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Servidores de apoio administrativo

Nº eventos realizados: 2

Nº participações: 360

Temas abordados: 

PRO-MP
Ato Conjunto nº 01/2019: aspectos 
práticos da atuação extrajudicial 
cível e Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI
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Servidores de apoio jurídico

Nº eventos realizados: 3

Nº participações: 261

Temas abordados:

A cultura do diálogo no MP (2 edições)
Medidas cautelares no Processo Penal
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Formação de formadores

Nº eventos realizados: 2

Nº participações: 140

Temas abordados:

Elaboração de materiais e de ferramentas 
digitais que promovam o engajamento
Estratégias ativas em apresentações 
expositivas que promovam o engajamento
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Projeto Estratégico 5

Gestão do
Conhecimento no MPPR
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Alteração das políticas de publicação e 
adequação da Revista Jurídica do MPPR aos 
critérios Qualis/CAPES.

Definição de política de publicação e Adequação 
da Revista Jurídica aos  critérios CAPES/QUALIS

Autoria:  Exigência do título de Doutor para 
autores, podendo a coautoria ser composta de 
doutorandos, mestres e mestrandos. Ficou vedada 
a participação de graduados e especialistas sem a 
titulação mínima exigida. O presente critério tem 
como objetivo aprimorar o enfoque acadêmico-
científico do periódico.

Exogenia:  As publicações estão sujeitas aos critérios 
de exogenia (a exogenia refere-se à percentagem de 
autores e coautores e do Conselho de Pareceristas ad 
hoc pertencentes a unidade da federação distinta à da 
instituição responsável pelo periódico).

Foco e Escopo:  Realinhamento do foco e escopo do 
periódico para uma perspectiva acadêmico-científica 
e delimitação das áreas de pesquisas.

Conselho Editorial:  Redefinição do Conselho 
Editorial, considerando um percentual mínimo de 
exogenia dos integrantes, titulação e vínculo com 
programas de pós-graduação stricto sensu.

Edital:  Publicação de novo edital de chamamento 
para submissões de artigos, de acordo com os novos 
critérios.

Site:  Atualização da página da Revista com os critérios 
da nova política de publicação; edital; bases de dados 
de indexação; Conselho Editorial e Pareceristas ad 
hoc, contendo informações da filiação institucional dos 
integrantes.

Bases de indexação:   a Revista Jurídica passou 
a integrar as bases de dados para periódicos 
científicos Sumários.Org, Latindex, Diadorim e 
Google Scholar.

Nº publicações:  2
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Banco Nacional de Docentes

Para identificar os talentos acadêmicos do 
Ministério Público brasileiro, para atuarem na 
condição de docentes,  pareceristas, tutores, 
dentre outras atividades afins, a Escola Superior 
do MPPR, em parceria com o CDEMP, estruturou 
um cadastro com abrangência nacional, 
disponível para acesso por todos os MPs, e cuja 
inscrição é de modo continuado.

Atualmente estão cadastrados um total de 
270 membros. Destes, 15% são especialistas; 
41% mestres; 24% doutores e 20% se 
disponibilizaram a atuar na condição de 
pareceristas.

Para acessar o cadastro: www.cdemp.org.br
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Webséries

A Escola Superior lançou neste ano 2 novas “webséries”, com 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:

12 episódios 32 episódios

Para acessar a websérie, CLIQUE AQUI Para acessar  a websérie, CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGoxvauQ_XunoPMvhw-OySHvw
https://youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGozCpywV9ir15SF7tPNdNoYc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGoxvauQ_XunoPMvhw-OySHvw
http://#
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Seminário Virtual de Teses

O tema do Seminário Virtual de Teses do MPPR-2021, foi “Os desafios do Ministério Público contemporâneo” voltado às 
áreas criminal, cível e especializadas e política institucional e administrativa.

As 32 teses inscritas e aprovadas foram distribuídas em Comissões Temáticas, e, no período de 03 a 21 de 
maio, foram realizados diálogos com os autores visando refletir sobre a tese apresentada, com a participação de membros 
e servidores com notório saber nas respectivas áreas do conhecimento.

Os conteúdos discutidos nas 32 teses aprovadas foram disponibilizados para acesso geral no formato e-book e websérie. 

Gráfico 7: Demonstrativo do número de teses aprovadas por eixo temático. 
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Publicações

Reúne uma coletânea de 17 
artigos realizados tanto por 
integrantes do Ministério Público 
brasileiro quanto por acadêmicos 
de diversas partes do país.

Os textos foram selecionados a 
partir de um Edital de Chamamento 
de Artigos, elaborado pelo 
MPPR, para fomentar a produção 
de reflexões sobre questões 
jurídicas que tenham interesse no 
aprofundamento da relação entre 
a teoria e a prática do Ministério 
Público brasileiro.

Para acessar o e-book, CLIQUE AQUI

e-book

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/MP-Justica-Sociedade-volume2.pdf
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Publicações

O foco das abordagens foram os 
debates jurídicos contemporâneos, 
discutidos a partir de enfoques 
teóricos e práticos, que contribuam 
para o aprimoramento e oferta de 
subsídios à atuação do Ministério 
Público brasileiro, de modo resolutivo 
e baseado em evidências.

O Seminário Virtual de Teses 
2021 recebeu a submissão de 

32 (trinta e duas) teses 
elaboradas por membros e servidores 
do MPPR, como etapa preparatória 
do Congresso Nacional do MP, que 
acontecerá em março de 2022, em 
Fortaleza/Ceará.

Para acessar o e-book, CLIQUE AQUI

e-book

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/Transformacao_e_reflexao_da_realidade_sob_a_otica_do_MP.pdf
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Publicações

O volume III do livro MP e 
Compromisso com a Sociedade 
é resultado dos trabalhos de 
conclusão do Curso de Preparação 
e Aperfeiçoamento em Ministério

Público de 18 novos 
integrantes da instituição. 

Todos os trabalhos foram orientados 
por colegas mais experientes da 
instituição e passaram por banca 
pública de avaliação.

Para acessar o e-book, CLIQUE AQUI

e-book

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Publicacoes/MP-Compromisso_Sociedade-v3.pdf
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Publicações

A obra, elaborada pela Escola 
Superior, em parceria com o CNMP
e Unidade Nacional de Capacitação, 

reúne 18 artigos elaborados

por 27 autores selecionados
por meio de edital público.

No segundo volume, encontram-se 
textos sobre o uso letal da força por 
agentes públicos, a identificação 
criminal pelo perfil genético, a 
prisão preventiva, os acordos de 
não persecução criminal e de não 
persecução cível, o juiz de garantias, 
as consequências da quebra da
cadeia de custódia, o livramento 
condicional, o confisco alargado
e o informante do bem (whistleblower).

Para acessar o e-book, CLIQUE AQUI

livro

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2021/Pacote_Anticrime_volume_2.pdf
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Publicações

Para mais informações, CLIQUE AQUI

A realização deste livro é um esforço 
conjunto do CDEMP/ENAMP, em 
parceria com a Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(CONAMP), da Associação Nacional 
dos Procuradores da República 
(ANPR), do Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais dos Ministérios 
Públicos dos Estados e da União 
(CNPG) e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), por meio da 
sua Unidade de Capacitação. A união 
dessas instituições reforça o compromisso 
do Ministério Público brasileiro pelo 
constante aperfeiçoamento funcional de 
seus integrantes. 

A eficiência dos serviços prestados pela 
instituição passa, necessariamente, pela 
ênfase na ciência, na reflexão contínua 
das suas práticas e na construção de 
teses que possam nortear a melhor 
resolutividade do Ministério Público do 
século XXI.

livro

https://www.editoradplacido.com.br/ministerio-publico-contemporaneo-e-do-futuro
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Publicações

Para mais informações, CLIQUE AQUI

A obra Direito, Educação & Cidadania, 
organizada e coordenada pelo 
Ministério Público do Estado do Paraná 
e pelo Tribunal de Justiça do Paraná, 
traz como tema uma série de estudos 
em homenagem ao Ministro Luiz Edson 
Fachin.

Foram selecionados 60 trabalhos 

de excelência de renomados 
professores, magistrados, integrantes 
do Ministério Público, delegados, 
pesquisadores e membros da academia 
de letras jurídicas que atenderam, 
prontamente, ao chamamento para a 
elaboração desta obra coletiva. 

livro

https://editoraclassica.com.br/livro/direito-educacao-e-cidadania
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Publicações

Para mais informações, CLIQUE AQUI

Produzida em parceria com o TJ-PR 

e MPP-PR, a obra reúne 60 artigos, 
produzidos por autores com experiências 
e conhecimentos singulares em temas 
jurídicos atuais e polêmicos, e vem 
contribuir com reflexões sobre os 
direitos e garantias fundamentais, sobre 
o funcionamento e a eficiência das 
instituições que compõem o sistema 
de justiça e sobre a importância do 
conhecimento para o aperfeiçoamento
do Estado Democrático de Direito.

livro

https://www.tjpr.jus.br/web/escola/inicio/-/asset_publisher/YlqzhTcIVRtM/content/livro-direito-justica-e-sociedad-1?inheritRedirect=false
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Editais abertos

Foram divulgados critérios para elaboração e 
submissão de artigos a serem publicados no livro 
“A Nova Lei de Improbidade Administrativa”.

A obra visa ampliar o debate acerca das principais 
mudanças promovidas pela nova lei e possibilitar a 
construção coletiva de posicionamentos e estratégias 
voltadas à implementação eficiente da L.I.A.

A Revista do Ministério Público Brasileiro, sob a 
responsabilidade do CDEMP, ENAMP, CNMP, CNPG, 
CONAMP e ANPR, em colaboração com os Ministérios 
Públicos do Brasil, é um periódico semestral, de acesso 
aberto, que tem por objetivo fomentar a produção de 
trabalhos de interesse jurídico, o estudo e a pesquisa, 
bem como disseminar o conhecimento acadêmico e 
científico.

Acesse aqui o EDITAL Acesse aqui o EDITAL

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/Editais/Edital_Livro_Nova_Lei_Improbidade.pdf
http://revista.cdemp.org.br/index.php/revista/announcement/view/3
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Desenvolvimento do Acervo Impresso

406 novos livros com Investimento de R$ 45.000,00

Renovação do contrato dos periódicos publicados pela 
Editora IOB/Síntese

   

Desenvolvimento do Acervo Digital

Solicitação de contratação da Plataforma HeinOnline 
(Licitação)

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

Divulgação Seletiva de Informações 
Jurídicas (DSI) 

375 boletins de alerta de jurisprudência, legislação e doutrina 

07 Sumários Correntes

Processamento Técnico da Biblioteca

8424 inserções/atualizações no Aleph - Sistema
de Gerenciamento da Biblioteca

   

Empréstimos e digitalizações

564 empréstimos.

3958 digitalizações de artigos de periódicos, capítulos 
e/ou parte de livros.

Criação de contas OnePass Proview

87 contas OnePass – Proview.

Biblioteca
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Gráfico 8: Demonstrativo dos auxílios financeiros autorizados em 2021.

No ano de 2021, foram concedidos 30 auxílios financeiros a cursos de graduação e de pós-graduação, lato 
sensu e stricto sensu, conforme demonstrado no gráfico a seguir. Desse total, 40% foram para mestrado, 27% 
graduação, 17% especialização e 3% doutorado.
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Gráfico 9: Demonstrativo dos auxílios financeiros autorizados em 2021 por área do conhecimento.

Dos 30 benefícios concedidos, 40% estavam relacionados à área de Direito Público, 28% Direito Penal, 17% 
Meio Ambiente, 11% Direitos Humanos e 6% Processo Civil.

Auxílio financeiro especial

Benefícios concedidos

Á
re

a 
d

o 
co

n
h

ec
im

en
to

Direito Público (7)

Penal (5)

Meio Ambiente (3)

Direitos Humanos (2)

Processo Civil (1)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Área do conhecimento X Benefícios concedidos



48Relatório anual 2021
Escola Superior do MPPR

Gráfico 10: Demonstrativo dos afastamentos concedidos em 2021, por área do conhecimento.

Com relação aos 8 afastamentos autorizados em 2021 para fins de formação acadêmica complementar, 
37% foram na área da Criança e Adolescente, 37% na área Penal, 12% Direito Público e 12% Meio Ambiente.
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Gráfico 11: Demonstrativo dos afastamentos concedidos em 2021, por área do conhecimento.

Houve ampliação de 66% no número de afastamentos autorizados em 2021, comparado ao ano anterior.
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Projeto Estratégico 6

Pesquisa, Extensão
e Pós-Graduação
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Foi implantado no dia 14 de outubro o curso de 
especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de 
Fraudes Contábeis e Financeiras, com carga horária de 

386 horas/aula, destinado aos profissionais 

que atuam na área de auditoria e controle do 
Ministério Público brasileiro e das instituições 
parceiras. 

Objetivo do curso: possibilitar espaço para a 
discussão e proposição de práticas que visem ao alcance dos 
objetivos institucionais estratégicos do MPPR, especialmente 
os referentes à área de Defesa do Patrimônio Público. 

Parcerias: Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas
do Estado.

Nº de participantes: mediante edital público, foram 

selecionados 79 alunos.

Data início/término: 10/2021à 03/2023.

Especialização em Auditoria, Perícia e Investigação 
de Fraudes Contábeis e Financeiras 
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No dia 19 de novembro foi realizada a formatura do curso de especialização 

em Ministério Público, dos 18 membros substitutos empossados 
entre outubro e dezembro de 2019 e março de 2020, os quais  integram a 

1ª turma de formandos.

O curso é parte integrante do estágio probatório dos Promotores de Justiça do 
MPPR, conforme prevê o Ato Conjunto nº 01/2017-PGJ/CGMP, que aprova 
o Regulamento do Curso de Preparação e Aperfeiçoamento em Ministério 
Público como etapa obrigatória no processo de vitaliciamento na carreira do 
Ministério Público do Paraná.

Os Trabalhos de Conclusão de Curso 
estão contemplados no Volume 3 do 
e-book “MP e o Compromisso com 

a Sociedade”. 

Especialização em MP 

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Publicacoes/MP-Compromisso_Sociedade-v3.pdf
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Encontram-se em funcionamento 8 grupos de pesquisa e foram realizados 46 encontros, 
conforme demonstrado no gráfico à seguir:

Grupos de Pesquisa

Gráfico 12: Demonstrativo do número de encontros realizados por grupo de pesquisa.
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Do total de 453 inscritos nos 8 Grupos de Pesquisa do MPPR, as maiores concentrações encontram-se 
nos Grupos de Direitos Humanos (24%), Criminal (16%), Autocomposição (11%) e 
Direitos das Mulheres e Perspectiva de Gênero (11%). 

Destaca-se a implantação de 2 novos Grupos nesse ano, sendo: Inovação no Direito e Novas 
Tecnologias e Direito das Mulheres e Perspectiva de Gênero.

Grupos de Pesquisa

Quadro 6: Demonstrativo do número de inscritos por grupo de pesquisa.

Grupos de Pesquisa Inscritos

Criminal 75

Direito das Mulheres e Perspectiva de Gênero 52

Direitos da Infância, Adolescência e Educação 48

Direitos Humanos 110

Inovação no Direito e Novas Tecnologias 50

Métodos Autocompositivos 52

Políticas sobre Drogas 37

Serviço Social 29

Total: 453
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Grupos de Pesquisa

Gráfico 13: Demonstrativo do percentual de inscritos por grupo de pesquisa.
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Em decorrência da Covid-19, a edição de 2021 foi adaptada. 
Na primeira etapa, toda a participação dos membros do 
Ministério Público e da Magistratura ocorreu de forma 
virtual, com vídeos gravados no Canal do Youtube da Escola 
Superior e com reuniões via Google Meet. 

Já na segunda etapa foi realizado um concurso cultural, 
no qual cada escola inscrita apresentou um produto final 
relacionado ao tema “Jovem Cidadão”, tais como textos, 
arte manuais, músicas, interpretações teatrais, assim como  
ações realizadas na escola ou na comunidade, demonstrando 
uma ação efetiva sobre os temas abordados no guia e nas 
falas dos professores, promotores e juízes.

Objetivo do projeto: promover a participação social e o 
protagonismo juvenil de estudantes do ensino médio da rede 
pública estadual.

Nº escolas participantes: 131 escolas da rede pública 
estadual.
Nº alunos envolvidos: 4390
Nº de membros participantes:18

Geração Atitude Virtual
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Desenvolvido de modo conjunto com o CAEx e a Universidade Positivo, o projeto visa promover 
ações voltadas à transparência pública e ao controle social, bem como capacitar os acadêmicos e docentes 
da Instituição de Ensino parceira sobre a Lei de Acesso à Informação e os Portais da Transparência dos poderes 
Executivo e Legislativo municipais.

A edição do projeto teve 8 encontros, contou com um total de 68 participantes e participação  
excepcional dos assistentes sociais do MPPR, devido à manifestação de interesse pelo tema “Aplicação do 
módulo orçamento do check list utilizado pelo MPPR para a fiscalização dos Portais de Transparência”.

Pesquisadores, professores e estudantes do curso de graduação em Direito 
desenvolveram atividades de estudo, pesquisa e extensão visando disseminar 
os mecanismos de controle das instituições do Estado. 

Contribuição para uma reflexão sobre as ferramentas de controle social,  
disponibilizando conhecimentos teóricos necessários para a avaliação dos 
Portais de Transparência dos municípios.

Análise crítica da gestão municipal pelos alunos participantes, com base 
no conteúdo dos Portais da Transparência, tornando-os multiplicadores do 
conhecimento e fomentando o  exercício do controle social.

Transparência Pública e Controle Social

Quadro 7: Demonstrativo do número de participantes por tipo de público.

Público N°

Alunos inscritos 26

Equipe de Auditores 7

Assistentes sociais 27

Membros 8

Total 68 P
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Projeto Estratégico 7

 Estagiar MP
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Gráfico 15: Demonstrativo do percentual de estagiários por nível de ensino.

Foram efetuados neste ano 1.074 novos contratos de estágios acadêmicos no Ministério Público do Paraná. 

Ao todo, são 1.584 estagiários atuando na Instituição. Destes, 50% são de graduação, 44% pós-

graduação e 6% no ensino médio. Quando analisamos as áreas de conhecimento, 89% das vagas ocupadas são da 

área do Direito.
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O programa de serviço 
voluntário possibilita a 
cooperação voluntária entre o MPPR 
e a comunidade, seja com objetivos 
técnicos, científicos, cívicos, culturais, 
educacionais ou de assistência social. 

Foram efetuadas 98 adesões 
em 2021. A área de conhecimento 

predominante é o Direito, com 93% 
dos interessados.

Serviço voluntário



61Relatório anual 2021
Escola Superior do MPPR

Ciente da necessidade de prover serviços digitais 
ágeis, seguros e integrados, a SubAdm concretizou 
em dezembro de 2020, a aquisição de um sistema 
integrado para gestão da área administrativa (ERP 
- Enterprise Resource Planning), dando início ao 
projeto Administrativo Eletrônico – eADM.

A implantação desse sistema trará diversos 
benefícios para a gestão administrativa, que 
passará a contar com sistema único, base de dados 
centralizada e de maior qualidade, e possibilidade 
de extração de informações gerenciais de forma 
rápida e segura, auxiliando nas tomadas de 
decisões.

A migração para o novo sistema
está prevista para março/2022.

eADM
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Um novo modelo de avaliação de estágio 
estará disponível a partir do próximo ano. 

Procurando resgatar um viés mais 
educacional, o novo formulário pretende 
direcionar a reflexão tanto do estagiário 
quanto do supervisor para a discussão 
se o objetivo primordial do estágio está 
sendo alcançado: o aprendizado. 

As perguntas remetem ao Plano de Estágio, 
documento elaborado antes do início das 
atividades, em contraste às atividades 
que de fato aconteceram no período e às 
necessidades de adequação das tarefas. 

A avaliação de desempenho do estagiário também 
passou por modificações, dando ênfase às 

competências técnico-profissionais a fim de facilitar 
medidas de preenchimento das lacunas eventualmente 

encontradas. 

O modelo de avaliação 0 a 10 será adotado, 
pois entende-se que possibilita ao avaliador uma 

maior liberdade para expressar o grau de satisfação 
em relação às atividades do estagiário em cada item.

Nova sistemática de avaliação de estágio
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Visa orientar os estagiários do
Ministério Público do Paraná para
o mercado de trabalho, baseado nas 
experiências profissionais dos nossos 
membros e servidores, por meio de bate-
papos virtuais, trazendo dicas e conselhos 
para os estudantes que ainda não se 
decidiram por qual vertente profissional 
vão seguir ou mesmo àqueles que querem 
confirmar sua vocação. 

Foram realizadas 3 edições, tendo 
como convidados o Procurador-Geral, 
Gilberto Giacoia, a Subprocuradora 
de Planejamento, Samia Saad Galotti 
Bonavides e o Coordenador do CAOP
de Direitos Humanos, Olympio de Sá
Sotto Maior.

Diálogos no MP Orientando Carreiras
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Curso on-line MP e VOCÊ

Para auxiliar os estagiários da 
instituição a compreenderem a 
estrutura e o funcionamento do MP, 
de forma a aproximar cada vez 
mais o Ministério Público da escola 
e da comunidade em geral, levando 
informação aos cidadãos sobre a 
atuação da instituição na defesa 
dos interesses da sociedade, foi 
produzido o curso à distância
“MP e VOCÊ”.

O curso lança mão de
diferentes recursos 
educacionais para atingir
seus objetivos, tais como:

slides com áudios explicativos;

vídeos de participação da comunidade;

vídeo-aulas de conteúdos correlacionado que auxiliarão 
na compreensão do conteúdo;

quiz para avaliação e fixação do curso e por fim;

uma cartilha virtual com todas as informações do curso 
para que  seja facilmente acessada a qualquer tempo. 
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O dia do estagiário foi comemorado no 
MPPR no dia 18/08, de modo on-line, com 
mais de 735 visualizações.

A programação contou com diversas 
apresentações artísticas, premiação dos 
vencedores do 5º EstagiArte, homenagem 
aos estagiários e uma palestra sobre a 
ciência da felicidade.

Dia do Estagiário 
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5º 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 5º 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 
48 vídeos.

Conheça os vídeos vencedores.
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Abençoado Natal e um novo ano com saúde, 
para que possamos olhar em frente com 

esperança e inspiração para lutarmos pelos 
sonhos ainda por cumprir. 

 
Curitiba, Primavera de 2021.


