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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 2015 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. Trata-se do produto do trabalho 
vinculado ao objetivo estratégico “Desenvolver e Gerir Competên-
cias”, de responsabilidade do CEAF, além de ser a principal ferra-
menta de gestão e acompanhamento 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 orien-
tar suas ações e estabelecer prioridades de atuação.

Para o ano de 2015 está projetado o trabalho de remodelagem 
interna de algumas práticas do CEAF, com a realização de projetos 
estratégicos demandados pela Administração do Ministério Públi-
co e com reavaliação de seus processos e políticas de capacitação.  
Estão definidos quatro projetos estratégicos a serem desenvolvidos 
durante o ano com a colaboração da Assessoria de Suporte a Proje-
tos e Falconi Consultores de Resultado.



Plano Anual de Educação Institucional 2015 | 4Plano Anual de Educação Institucional 2015 | 4

1. Política de Gestão Educacional 
a. Estabelecer diretrizes/regras/condições de participação de 

membros e servidores – como facilitadores ou treinandos – 
em atividades promovidas pelo CEAF. 

b. Realinhar as atividades educacionais desenvolvidas pelo 
CEAF aos objetivos institucionais, tornando mais efetiva a 
participação de membros e servidores nas ações de educa-
ção previstas para os respectivos cargos/funções, possibi-
litando melhores resultados institucionais no médio e longo 
prazo. 

2. Matrizes de Capacitação
a. Ajustar os conteúdos dos projetos educacionais focando nas 

reais necessidades de capacitação das pessoas a partir das 
atividades desenvolvidas por elas.

3. Potencialização do Ensino a Distância
a. Potencializar o EAD (ensino a distância) sob o ponto de vista 

do desenvolvimento dos processos internos, da equipe da 
produção e da relação com os autores (conteudistas) e tuto-
res, bem como pela customização da plataforma moodle  e 
pela implementação da biblioteca de vídeos.

4. Sistema de gestão educacional
a. Aquisição e customização de um sistema de gestão educa-

cional que integre os processos de trabalho desenvolvidos 
em cada uma das unidades do CEAF e possibilite uma maior 
interação com os participantes dos projetos educacionais.  

Projetos Estratégicos do CEAF em 2015
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Metodologia de Construção do Plano 
Anual de Educação

O Plano Anual de Educação Institucional do ano 2014 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 Ins-
tituição, e nele serão estabelecidos programas e projetos educa-
cionais, observadas 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 2015
O Plano Anual de Educação está estruturado em doze Progra-

mas 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 e Atendimento

10. Pós-Graduação

11. Desenvolvimento Pessoal

12. Outras Demandas
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Programa Direito
Reúne os projetos educacionais com o objetivo de proporcionar 

conhecimentos jurídicos, bem como atualização sobre legislação específica, 
doutrinas, jurisprudências, formas de atuação jurídica e afins. 

Propõe aprimorar os conhecimentos jurídicos das pessoas que dele 
necessitam para o desenvolvimento de suas atividades funcionais, 
preferencialmente aos membros e servidores que atuam na área jurídica e 
atividades fim do Ministério Público, em nível aprofundado, e aos servidores 
ocupantes de cargo que não têm exigência de formação em Direito, em 
nível básico.

Curso de Noções Básicas sobre Processos Civis, Penais e Extrajudiciais
Objetivo – Capacitar agentes administrativos e secretários de diligências 
lotados em Promotorias de Justiça e Procuradorias de Justiça para a 
identificação dos processos civis e penais, bem como das principais 
peças processuais que os integram.  

Nº de vagas –70 (setenta).  

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Servidores sem formação jurídica.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atualização em Direitos da Infância e da Juventude
Objetivo – Aprofundar questões relacionadas aos direitos coletivos, 
aos direitos individuais, atos infracionais, execução de medidas sócio-
educativas, educação e saúde.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores que atuam na área fim da Instituição.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Controle da Constitucionalidade na Ordem Jurídica Brasileira
Objetivo – Analisar o alcance e as condições de possibilidade no controle 
de constitucionalidade brasileiro.

Nº de vagas – 70 (setenta).  

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores que atuam na área fim da Instituição.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Programa Atuação Ministerial
Agrupa os projetos que tratam de questões direta ou indiretamente 

relacionadas com a atuação funcional dos membros do Ministério Público.
O seu objetivo é oferecer projetos voltados para a construção de 

conhecimentos, apresentação de práticas, debates e reflexões que 
aprimorarão o trabalho de Procuradores e Promotores de Justiça e que não 
estejam incluídas no rol de matérias jurídico-jurisprudenciais.

Encontro Estadual do Ministério Público
Objetivo - Integrar os gestores e promover experiências e debates 
sobre o tema Gestão, apropriando conceitos e buscando com isso uma 
atuação de forma sinérgica.

Nº de vagas – 300 (trezentas).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – a definir.

Atividades Extrajudiciais - Inquérito Civil, Procedimento Administrativo 
e outros procedimentos.

Objetivo – Capacitar membros e servidores à atuação na área extrajudicial.

Nº de vagas –  300 (trezentas), 9 turmas.

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atribuições extrajudiciais.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Violência contra a criança
Objetivo – Capacitar e proporcionar o debate interdisciplinar.

Nº de vagas – 45 (quarenta e cinco).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros, Assessores, Profissionais do Serviço Social, 
Educação e Saúde Mental.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Lei Anticorrupção - 12.846/13
Objetivo – Compreender os novos e relevantes elementos da lei acerca 
de desvios éticos, procedimentos e sancionamentos como valiosa 
ferramenta legal em ações civis públicas.

Nº de vagas –  70 (setenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores que atuam na área fim da Instituição.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Marco Civil da Internet - lei 12.965/14
Objetivo – Compreender os principais aspectos da lei que regulamenta o 
uso da Internet no Brasil.

Nº de vagas –  70 (setenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros e servidores que atuam na área fim da Instituição.

Local – CEAF/Porto Alegre.

REFORMA URBANA: Regularização Fundiária, Instrumentos do 
Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana, Plano 
de Saneamento, Plano de Política Habitacional de Interesse Social, 
Plano de Defesa Civil.

Objetivo – Atualizar Promotores de Justiça e Assessores com atuação 
na área.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização - maio

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

Local – CEAF/Porto Alegre.

Direito à saúde. Saúde integral e melhor qualidade de vida por meio 
da Atenção Básica

Objetivo – Capacitar os Promotores de Justiça na temática da saúde 
para que  exijam dos gestores a correta implantação de Atenção Básica 
de Saúde.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização - junho

Público-Alvo – Membros e assessores com atribuições para saúde.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Novo Código Florestal Federal e as implicações na atuação do 
Ministério Público

Objetivo – Atualização e qualificação do saber do Promotor de Justiça 
com relação às investigações que enfrentam acerca de supressão 
florestal e demais institutos criados e modificados pelo novo Código.

Nº de vagas –  80 (oitenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização  -  agosto

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Negociação Ética na Atuação do Ministério Público
Objetivo – Capacitar integrantes do Ministério Público para a correta 
utilização das ferramentas de negociação e mediação de conflitos. 

Nº de vagas – 70 (setenta).  

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

RESSANEAR - Programa Integrado de Saneamento Básico e Resíduos 
Sólidos

Objetivo – Debater sobre a atuação coordenada do Ministério Público na 
área de saneamento básico e a proposta de diretrizes mínimas para o 
olhar que se quer consolidar nessa área.

Nº de vagas –  a definir  

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir.

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

Local – CEAF/Porto Alegre.
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O Programa de Integração ao Ministério Público é composto por projetos 
educacionais que proporcionam atividades educativas de capacitação e 
formação abordando aspectos da cultura da instituição, procedimentos de 
trabalho, modelos e práticas da instituição.

Elaboração da Experiência Profissional e a Criação de Ambientes 
Saudáveis - Turma 2/2014

Objetivo – Promover através de imersão, vivências de saúde mental e 
elaboração da experiência inicial do exercício da profissão de promotor 
de Justiça.

Carga horária – 7 horas.

Previsão de realização –  junho.

Público-Alvo – Promotores de Justiça que ingressaram na carreira do 
Ministério Público através do XLVI Concurso - turma 2.

Local – Bento Gonçalves/RS.

Programa de Estágio, Acolhimento e Integração dos Novos Promotores 
de Justiça

Objetivo – Proporcionar a integração de novos Promotores de Justiça 
e disponibilizar informações importantes para o desempenho das suas 
atividades.

Carga horária – 118 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Promotores de Justiça.

Local – CEAF/Porto Alegre

Curso de Integração de Novos Servidores
Objetivo –  Proporcionar a integração de novos servidores e disponibilizar 
informações importantes para o desempenho das suas atividades.

Carga horária –  conforme cargos.

Previsão de realização –  a definir.

Público-Alvo – servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Integração ao Ministério Público
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Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: Relações de 
Confiança

Objetivo – Propiciar ao participante uma melhora  nos relacionamentos, 
com ajuda de técnicas e ferramentas e da interação produtiva com os 
outros participantes.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária - 16 horas.

Previsão de realização
Turma 1: agosto .
Turma 2: agosto .
Turma 3: setembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público 
(coordenadores e seus substitutos), que já tenham participado do 
Programa Desenvolvimento e Integração de Gestores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Introdução a Gestão Estratégica e de Projetos 
Objetivo – Introduzir conceitos de gestão estratégica e de projetos 
alinhados ao modelo estabelecido pelo planejamento estratégico 
Ministério Público. 

Nº de vagas – 30 (trinta).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – Maio

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Formação de Gestores
São projetos que tem por objetivo capacitar o gestor para que aja como 

multiplicador no ambiente de trabalho, transmitindo conhecimentos e de-
senvolvendo habilidades para a gestão de pessoas e processos, a fim de 
aprimorar o conhecimento e desenvolver habilidades interpessoais e técni-
cas de liderança.
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Linguagem e Produção de Peças Jurídicas
Objetivo – Aprimorar o domínio do vocabulário jurídico e o emprego da 
terminologia técnica na produção de peças.

Nº de vagas – 30 (trinta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo - Membros e servidores do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Língua Portuguesa
A finalidade deste Programa é oferecer projetos educacionais que pos-

sibilitem o aprimoramento em Língua Portuguesa, mediante o desenvolvi-
mento de conteúdos gramaticais que embasem a redação jurídica e admi-
nistrativa, visando à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos 
e gramaticalmente corretos.
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Projetos educacionais focados no aprimoramento das atividades 
de assessores e demais servidores cujas funções contribuem tecni-
camente com as atividades desenvolvidas pelos membros do Minis-
tério Público.

Cellebrite UFED Touch
Objetivo – Habilitar servidores do NIMP a operar Cellebrite UFED Touch.

Nº de vagas – 6 (seis).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – março

Público-Alvo – servidores do NIMP.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Assessoramento Técnico
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Este programa de educação reúne os projetos educacionais que aprimo-
ram as atividades de suporte administrativo à atividade fim da Instituição e 
as desempenhadas no atendimento ao público interno e externo.

Programa Áreas Administrativas e 
Atendimento

Atendimento ao Público
Objetivo – Aprimorar o atendimento ao público no Ministério Público do 
Rio Grande do Sul.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização
Turma 01 - abril.
Turma 02 - agosto. 

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

Local - CEAF/Porto Alegre.

Conversação e Prática da Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS
Objetivo – Exercitar a comunicação em Libras.

Nº de vagas – 20 (vinte) por turma.

Carga horária – 8 horas. 

Previsão de realização 
Turma 1 – outubro 
Turma 2 - novembro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público que tenham 
participado do curso de LIBRAS.

Local - CEAF/Porto Alegre.

Projetos de Apoio à Gestão – Subprocuradoria Geral para Assuntos 
Administrativos e Direção Geral

Objetivo – Apresentar os novos processos de trabalho definidos pelo 
Convênio com o PGQP nas áreas de gestão de contratos, fiscalizações, 
compras, diárias e passagens, registros funcionais, demandas de TI e 
DAT.

Nº de vagas – a confirmar.

Carga horária – a confirmar.

Previsão de realização – a confirmar

Público-Alvo – a definir.

Local – CEAF/Porto Alegre
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Palestra de Final de Ano
Objetivo – Proporcionar um momento de reflexão aos membros e 
servidores e marcar o encerramento das atividades do ano.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 2 horas.

Previsão de realização - dezembro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre

Desenvolvimento Interpessoal para Servidores
Objetivo – Desenvolver habilidades comportamentais e interpessoais.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária – 48 horas.

Previsão de realização 
Turma 1 - Maio
Turma 2 - Agosto

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento Pessoal
Reúne os projetos que desenvolvem habilidades e estimulam compor-

tamentos individuais e coletivos de relacionamento entre pessoas e o am-
biente de trabalho.

Abarca conceitos, recursos e técnicas relacionadas ao desenvolvimento 
do potencial humano.

Administração do Tempo
Objetivo – Capacitar para melhor gerenciar o tempo, identificando fatores 
de desperdício, prioridades, metas e estabelecendo objetivos.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização 
Turma 1 - outubro
Turma 2 - novembro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre


