
Plano Anual 
de Educação Institucional 2012



Sumário

Apresentação

Programa Direito

Metodologia de Construção do Plano Anual de Educação

Programa Atuação Ministerial

Ações do CEAF Planejadas para 2012 

Programa Integração ao Ministério Público 

Programa Formação de Gestores

Programa Língua Portuguesa

Programa Informática Usuário

Programa Assessoramento Técnico

Programa Áreas Administrativas

Outras Demandas

3 

4

5

6 

8 

11 

12 

14 

15 

16

17

18



Plano Anual de Educação Institucional 2012 | 3

Apresentação
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF – tem 

por objetivo promover o aprimoramento cultural e profissional, a atu-
alização e a especialização do conhecimento dos membros e servi-
dores do Ministério Público, competindo-lhe a elevação dos padrões 
técnicos e científicos dos serviços prestados pela Instituição. 

O Plano Anual de Educação 2012 estabelece as diretrizes para a 
capacitação e desenvolvimento de membros e servidores por meio 
de seus Projetos Educacionais, agrupados em Programas Educa-
cionais. 

A elaboração do plano é feita a partir do levantamento das neces-
sidades educacionais que o CEAF faz junto às áreas da Instituição 

– observadas as diretrizes da Administração Superior – e à Gestão 
Estratégica do Ministério Público. 

O Plano Anual de Educação é considerado estratégico em sua 
totalidade. Trata-se do produto do trabalho vinculado ao objetivo es-
tratégico “Desenvolver e Gerir Competências”, de responsabilidade 
do CEAF, além de ser a principal ferramenta de gestão e acompa-
nhamento da sua execução. 

Através do Plano Anual de Educação, o CEAF orienta as suas 
ações e estabelece as prioridades de sua atuação, conforme pre-
visto no art. 17, do Provimento nº54/2008, Regimento Interno do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 

Art. 17 O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF 
adotará o Plano Anual de Educação como ferramenta para orientar 
suas ações e estabelecer prioridades de atuação.
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Metodologia de Construção do Plano 
Anual de Educação

O Plano Anual de Educação Institucional do ano 2012 é fruto de 
uma construção conjunta entre o CEAF e diversas áreas do Ministé-
rio Público. O CEAF recebeu sugestões e buscou informações sobre 
as necessidades educacionais da Instituição que foram avaliadas e 
agrupadas por temas. 

Posteriormente, analisou as possibilidades de transformar as 
ideias recebidas em projetos de educação alinhados às definições 
estratégicas da Instituição e aos objetivos educacionais do CEAF. 

Por fim, os projetos educacionais em conformidade com os crité-
rios definidos anteriormente foram delineados e resultaram no pre-
sente Plano. 

A elaboração do Plano baseou-se no §1º, do art. 17 do Provimen-
to nº54/2008: 

§ 1º O Plano Anual de Educação será elaborado a partir de levan-
tamento de necessidades educacionais que o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF fará junto às áreas da Instituição, 
e nele serão estabelecidos programas e projetos educacionais, ob-
servadas as diretrizes da Administração Superior e o planejamento 
estratégico da Instituição. 

A figura ao lado ilustra este processo:

Sugestões

Análises de 
Viabilidade

Proposição 
de Projetos 

Educacionais

Elaboração do 
Plano Anual 
de Educação 
Institucional
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Ações do CEAF Planejadas para 2012
O Plano Anual de Educação está estruturado em onze Programas 

Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacio-
nal do CEAF e que serão disponibilizados aos membros e servidores 
do Ministério Público:

1. Direito 

2. Atuação Ministerial 

3. Integração ao Ministério Público 

4. Formação de Gestores 

5. Língua Portuguesa 

6. Informática Usuário

7. Informática Desenvolvedor 

8. Assessoramento Técnico 

9. Áreas Administrativas

10. Pós-Graduação

11. Outras Demandas

A Revista Eletrônica de Jurisprudência Internacional será uma pu-
blicação quadrimestral com a tradução de decisões dos tribunais 
mais importantes do mundo, que coroam a defesa dos direitos hu-
manos, tais como os Tribunais Europeu, Americano e Africano dos 
Direitos do Homem, proporcionando conhecimento sobre a forma 
como os temas da atuação ministerial vêm sendo enfrentados e de-
cididos.
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Programa Direito
Reúne projetos que buscam proporcionar conhecimentos jurídicos, so-

bre legislação específica, doutrinas, jurisprudências, formas de atuação ju-
rídica e afins. 

Seu objetivo é aprimorar os conhecimentos jurídicos das pessoas que 
dele necessitam para o desenvolvimento de suas atividades funcionais, 
especialmente membros e servidores que atuam na área jurídica. Assim, 
este programa procura manter a atualização constante dos conhecimentos 
imprescindíveis ligados a área-fim.

Atualização do Código Penal
Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização 
Turma 1:  março.
Turma 2:  outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atualização do Processo Penal 
Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização 
Turma 1:  abril.
Turma 2:  setembro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atualização do Código de Processo Civil
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização - julho.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Improbidade Administrativa
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 12h 

Previsão de realização - agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre



Atualização em Direito de Família
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização - novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Programa Atuação Ministerial
Agrupa os projetos de educação institucional que tratam de questões di-

reta ou indiretamente relacionadas com a atuação funcional dos membros 
do Ministério Público.

O seu objetivo é oferecer projetos voltados para a construção de conhe-
cimentos que aprimorarão o trabalho de Procuradores e Promotores de 
Justiça, mas não estão incluídas no rol de matérias jurídico-jurisprudenciais.

Encontro Estadual 
Nº de vagas – 100 (cem).

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – a confirmar.

Encontro do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

 Encontro do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Centro de Apoio Operacional Criminal
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Promotores de justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Centro de Apoio Operacional Cível e de Defesa do 
Patrimônio Público

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Previsão de realização – dezembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Encontro do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, 
Educação, Família e Sucessões

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro Eleitoral
Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Nucleo de Inteligência do Ministério Público
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – dezembro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Capacitação para a Cidadania Ambiental
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Público interno e externo (integrantes de ONG’s e 
Associações de Bairro).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Processo Penal e Psicologia
Objetivo: - Compreender o funcionamento psicológico do ser humano e 
aprimorar a difícil tarefa de aplicar o Direito no caso concreto da área do 
Processo Penal.

Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização
Turma 1:  junho.
Turma 2:  julho.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.



Atuação do Ministério Público no Processo Penal
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização  
Turma 1: junho. 
Turma 2: outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Media Training
Objetivo – Qualificar a interlocução entre o Ministério Público e os 
veículos de comunicação através da utilização de técnicas e ferramentas 
adequadas.

Nº de vagas – 15 (quinze) por turma.

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização
Turma 1: julho.
Turma 2: setembro.
Turma 3: outubro.

Público-Alvo – Membros da Administração Superior do Ministério Público 
e Promotores de Justiça empossados em 2011

Local – CEAF/Porto Alegre.
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O Programa de Integração é composto por projetos que buscam a inte-
gração das pessoas que ingressam na Instituição.

O seu objetivo é proporcionar o aculturamento de membros e servidores 
que ingressam no Ministério Público, a fim de apresentar-lhes a Instituição, 
sua missão e valores, assim como as formas de atuação e de organização, 
para que as ações institucionais possam ser mais bem empreendidas.

Curso de Integração de Assessores Jurídicos
Previsão de realização – a definir.

Carga horária – 40 horas.

Público-Alvo – Assessores Jurídicos - Novos Servidores 

Local – CEAF/Porto Alegre

Curso de Integração de Secretários de Diligências
Previsão de realização - março.

Carga horária - 64 horas. 

Público-Alvo – Secretários de Diligências - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

 Curso de Integração de Agentes Administrativos
Previsão de realização – março.

Carga horária – 36 horas. 

Público-Alvo – Agentes Administrativos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Integração de Cargos Diversos
Previsão de realização – março.

Carga horária - 8 horas.

Público-Alvo – Demais cargos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Integração ao Ministério Público

Encontro dos Promotores de Justiça da Turma de 2011
Nº de vagas – 29 (vinte e nove).

Carga horária – 13 horas. 

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Promotores de Justiça empossados em 2011.

Local – Bento Gonçalves/RS.
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Desenvolvimento e Integração de Gestores 
Objetivo – Capacitar o gestor, Promotor de Justiça ou Servidor, para 
que aja como multiplicador no ambiente de trabalho, transmitindo 
conhecimentos e desenvolvendo habilidades para a gestão de pessoas 
e processos.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco) por turma.

Carga horária - 64 horas.

Previsão de realização
 Turma 1: maio.
 Turma 2: agosto.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Inteligência Emocional
Objetivo – Desenvolver as habilidades necessárias para reconhecer e 
gerenciar com inteligência as emoções.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Motivação de Equipes
Objetivo – Oferecer fundamentos básicos dos principais temas da 
psicologia organizacional com destaque para os assuntos de motivação, 
liderança, ajustamento ao trabalho, dinâmica de pequenos grupos e 
estilos de comportamento motivacional e liderança.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Formação de Gestores
Reúne projetos que possibilitam a disseminação do conhecimento, a 

atualização permanente e o aperfeiçoamento de habilidades de gestores.
Tem por objetivo capacitar o gestor para que aja como multiplicador no 

ambiente de trabalho, transmitindo conhecimentos e desenvolvendo habili-
dades para a gestão de pessoas e processos, a fim de aprimorar o conhe-
cimento e desenvolver habilidades interpessoais e técnicas de liderança.
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Comunicação Interna
Objetivo – Ampliar o nível de conhecimento sobre comunicação interna 
compreendendo a perspectiva da comunicação entre funcionários e 
líderes organizacionais.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – julho.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Direção e Liderança
Objetivo – Identificar os condicionantes organizacionais e os principais 
papéis do gestor frente à condução da sua Unidade de trabalho.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Gestão de Pessoas
Objetivo – Compreender a dinâmica dos processos da área de gestão 
de pessoas.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Elaboração de Projetos
Objetivo – Compreender os conceitos e fundamentos de elaboração de 
projetos.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores (Coordenadores e 
seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Gestão Estratégica e de Projetos - GAGI
Objetivo – Instrumentalizar e capacitar para a utilização de ferramentas 
de gestão.

Nº de vagas – 16 (dezesseis) vagas por turma.

Carga horária – 12 horas.

Previsão de realização – agosto, novembro, dezembro. 

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Pensamento, Palavra e Red(ação) - EAD
Nº de vagas – 40 (quarenta). 

Carga horária – 40 horas. 

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores. 

Local – Ambiente virtual de educação a distância -Moodle.

Interpretação Textual -EAD
Nº de vagas – 100 (cem). 

Carga horária – 40 horas. 

Previsão de realização: março.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores. 

Local – Ambiente virtual de educação a distância -Moodle.

Programa Língua Portuguesa

Projetos educacionais de aperfeiçoamento dos conhecimentos referen-
tes à Língua Portuguesa. 

O seu objetivo é promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização 
de membros e servidores da instituição quanto ao uso apropriado da língua 
portuguesa, visando à produção de textos claros, precisos, coerentes, co-
esos e gramaticalmente corretos.



Plano Anual de Educação Institucional 2012 | 15

Cursos e outras atividades educacionais que se focam no ensino de ma-
térias relacionadas ao uso de  tecnologias computacionais que auxiliam na 
execução de tarefas operacionais.

A finalidade deste Programa é oferecer projetos educacionais que ofere-
çam maiores conhecimentos acerca de softwares e sistemas de informática.

SGP - Sistema Gerenciador de Promotorias – Apoio Administrativo
Objetivo – Capacitar os usuários para a utilização correta do Sistema 
Gerenciador de Promotorias no âmbito das secretarias-gerais e cartórios 
das promotorias de justiça.

Nº de vagas – 16 (dezesseis) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização 
 Turma 1:  março.
 Turma 2:  maio.
 Turma 3: julho.
 Turma 4: outubro.
 Turma 5: novembro.

Público-Alvo – Preferencialmente para servidores lotados em secretarias-
gerais e cartórios.

Local – CEAF/Porto Alegre.

SGP - Sistema Gerenciador de Promotorias – Apoio Jurídico
Objetivo – Capacitar os usuários para a utilização correta do Sistema 
Gerenciador de Promotorias no âmbito dos gabinetes do promotores de 
justiça.

Nº de vagas – 16 (dezesseis) por turma.

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização 
 Turma 1:  março.
 Turma 2:  maio.
 Turma 3: julho.
 Turma 4: outubro.
 Turma 5: novembro.

Público-Alvo – Preferencialmente para membros e servidores com 
atuação em gabinetes de Promotores de Justiça. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Informática Usuário
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Projetos educacionais focados no aprimoramento técnico de as-
sessores cujas funções contribuem com as atividades desenvolvi-
das pelos membros do Ministério Público.

Saúde Mental 
Objetivo – Conhecer o formato e a metodologia para a política de saúde 
mental, com especial enfoque em política antimanicomial, dependência 
química, Serviços Residenciais Terapêuticos.

Nº de vagas – 8 (oito).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – Maio.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento em Direitos 
Humanos.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Gerontologia
Objetivo – Qualificar a equipe quanto ao processo de envelhecimento e 
suas demandas em termos de políticas públicas.

Nº de vagas – 8 (oito).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento em Direitos 
Humanos.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Perícia Contábil
Objetivo – Nivelar conhecimento e proporcionar acesso às práticas 
de perícia contábil aos assessores integrantes da Unidade de 
Assessoramento Contábil. 

Nº de vagas – 12 (doze).

Carga horária – 30 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento Contábil.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Toxicologia e Ecotoxicologia
Objetivo – Compreender o potencial risco que pode haver para o homem, 
fauna e flora quando da exposição a determinados agentes tóxicos e a 
potencial poluição e/ou contaminação da água, ar e solo.

Nº de vagas – 18 (dezoito).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento Ambiental.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Assessoramento Técnico
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Este programa de educação institucional reúne projetos que aprimoram 
os conhecimentos dos servidores que prestam serviços para a atividade 
meio do Ministério Público.

Os projetos desenvolvidos neste programa têm, de modo geral, o obje-
tivo de oferecer atividades educacionais cujo foco é aperfeiçoar as ativida-
des de suporte administrativo à atividade fim da Instituição. 

Programa Áreas Administrativas

Formação de Facilitadores do PROPAD
Objetivo – Capacitar os servidores para que sejam facilitadores do Propad 
nas Promotorias de Justiça, auxiliando na adequação aos procedimentos 
operacionais padrão e na manutenção do padrão estabelecido.

Nº de vagas – 10 (dez) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização 
 Turma 1: julho.
 Turma 2: novembro.

Público-Alvo – Servidores previamente indicados pelos Promotores de 
Justiça Diretores da Comarca de Porto Alegre.

Local - CEAF/Porto Alegre.
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Capacitação dos Secretários de Diligências para vistorias urbanísticas 
Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização
Turma 1:  outubro.
Turma 2: dezembro.

Público-Alvo – Secretários de Diligências.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Outras Demandas


