


Nota de Divulgação

Atuação do Ministério Público para Garantia do Direito à Educação

O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e 
da Educação e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e 
Universidade Federal do Paraná, promoverá no dia 16 de maio, das 9h 
às 17h30, o Seminário Atuação do Ministério Público para Garantia 
do Direito à Educação.

O seminário pretende mobilizar e conscientizar os Membros do Ministério 
Público do Estado do Paraná acerca da importância da educação infantil 
e fortalecer o papel ministerial de fiscalização do direito à educação, 
visando efetivar os direitos das crianças de 0 a 5 anos, pois oportunizar o 
acesso à escola de qualidade, sobretudo, desde a educação infantil, é 
investir a médio ou longo prazo na cidadania, igualdade de condições e 
justiça social.

O encontro será realizado no Auditório do edifício-sede do Ministério 
Público do Estado do Paraná (Rua Marechal Hermes, 751 - Centro 
Cívico - Curitiba/PR), e terá uma carga horária de 8 horas. O evento será 
transmitido pela internet, possibilitando também a participação à 
distância dos membros e servidores da Instituição e demais interessados 
no tema.

PÚBLICO ALVO: Membros do MPPR e demais interessados no tema.

INSCRIÇÕES: até o dia 14 de maio de 2014. clique     aqui  

Para acompanhar pela internet ao vivo (via webcast): clique     aqui  

CERTIFICADOS: Serão emitidos pela UFPR em parceria com o CEAF 
após o evento.

Obs.: Para receber certificado, os participantes na modalidade à 
distância deverão responder a duas questões abordadas durante 
o evento através de questionário eletrônico disponibilizado após o 
evento nesta página (restrito a integrantes do MPPR).

Resolução de autorização para participação de membros do MPPR. (em breve)

Portaria de autorização para participação de servidores do MPPR. (em breve)

Mantenha-se     atualizado     na     página     do     CEAF  

http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=258&tit=Atuacao-do-Ministerio-Publico-para-Garantia-do-Direito-a-Educacao
http://www2.mppr.mp.br/webcast
http://www2.mp.pr.gov.br/ceaf/formulario/index.php/survey/index/sid/547884/newtest/Y/lang/pt-BR


PROGRAMAÇÃO

9h00 Abertura
Gilberto Giacoia - Procurador-Geral do MPPR
Samia Saad Gallotti Bonavides - Coordenadora do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Murillo José Digiácomo - Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça da Criança e do 
Adolescente e da Educação

9h30 Mesa 1:
Judicialização da educação: limites e possibilidades
Adriana Dragone Silveira - Professora Doutora
Coordenação: Hirmínia Dorigan de Matos Diniz - Promotora de 
Justiça

10h00 Mesa 2:
Litigância estratégica para promoção de políticas públicas para 
a educação infantil
Salomão Ximenes - Advogado
O Plano Municipal de Educação como instrumento de efetivação 
do direito à educação
Ângelo Ricardo de Souza - Professor Doutor
Coordenação: Adriana Dragone Silveira - Professora Doutora

11h30 Momento de interação com os participantes e questionamento 
do público

12h30 Intervalo: Almoço

14h30 Mesa 3:
Projeto Estratégico do Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da 
Educação: Atuação do Ministério Público para criação de vagas 
na Educação Infantil
Hirmínia Dorigan de Matos Diniz - Promotora de Justiça

15h30 Mesa 4: Aspectos Processuais da Ação Civil Pública
Carlos Alberto Hohmann Choinski - Promotor de Justiça

16h30 Debate final - Exposição das experiências e dificuldades 
relacionadas ao tema do seminário

17h30 Encerramento
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