MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
DIVISÃO DE PROJETOS E PESQUISA
EDITAL ACADÊMICO Nº 0171/2019
O Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU, no
uso de suas atribuições, comunica que, no período de 3 de junho de 2019 até as 12 horas do dia 21
de junho de 2019, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do Seminário
Internacional “Cooperação Brasil-Austrália na Prevenção à Violência contra a Mulher”, a
ocorrer em Brasília na modalidade presencial.
1 Realização
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).
Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
1.1 Apoio
Embaixada da Austrália no Brasil
Orientador Pedagógico:
Thiago André Pierobom de Ávila. Promotor de Justiça NG/NDH/MPDFT
Palestrantes internacionais:
Heather Nancarrow. ANROWS Australian National Research Organisation for Women's Safety
Jude McCulloch. Monash Gender and Familiy Violence Prevention Centre
Kerry Carrington. Queensland University of Technology
Lisa Harris. RMIT University
Jasmine McGowan. Monash Gender and Familiy Violence Prevention Centre
Palestrantes nacionais:
Ana Paula Antunes Martins. Universidade de Brasília
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Carmen Hein de Campos. Centro Universitário Ritter dos Reis
Joana Alencar. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
José Raimundo Carvalho. Universidade Federal do Ceará
Lourdes Maria Bandeira. Universidade de Brasília
Mariana Fernandes Távora. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Wania Pasinato. Consultora Independente
2 Data, horário e local de realização
27 de junho de 2019, das 8h30min às 17h30min, no Auditório Promotor de Justiça Andrelino Bento
Santos Filho, Ed. Sede MPDFT
3 Objetivo
Promover um intercâmbio de pesquisas e experiências profissionais, a fim de identificar, desenvolver e
compartilhar boas práticas relacionadas à prevenção da violência contra a mulher.
4 Carga horária
8 (oito) horas-aula.
5 Público-alvo
Membros e servidores do MPU e público externo
6 Número de vagas
6.1 Serão oferecidas 300 (trezentas) vagas sem custeio
7 Período e procedimentos para inscrição
7.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 3 de junho de 2019 até as 12 horas do dia 21 de
junho de 2019 e deverão ser realizadas somente pela Internet.
7.2 Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá seguir as seguintes instruções:
7.2.1 Acessar o site escola.mpu.mp.br.
7.2.2 Clicar na opção “inscrição e resultados”, no menu lateral direito;
7.2.3 Clicar no ícone “inscrever-se” da atividade desejada. Caso queira visualizar o edital, clicar no
ícone correspondente.
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7.2.4 Fazer login.
7.2.4.1 Caso o CPF não esteja cadastrado, o(a) candidato(a) deverá clicar em “novo usuário” e fazer o
cadastro.
7.2.5 O resultado da seleção será divulgado conforme cronograma estabelecido no item 11.
7.2.6 O(a) candidato(a) poderá clicar no ícone correspondente a “cancelar inscrição” durante o período
de inscrições, conforme cronograma estabelecido no item 11.
7.3 É imprescindível que os dados informados estejam atualizados. A atualização do cadastro é de
inteira responsabilidade do(a) usuário(a) e a ausência de alguns dados cadastrais poderá acarretar o
cancelamento da inscrição.
7.4 O(a) candidato(a) que possuir alguma deficiência ou condição especial poderá indicar no ato da
inscrição sua condição, bem como o atendimento especial necessário para acompanhar o curso.
8 Seleção
8.1. Os(as) candidatos(as) inscritos(as) serão selecionados(as) por meio de sorteio eletrônico.
8.2 Terá preferência o(a) candidato(a) que:
atua na área do curso;
no ano letivo, não tenha participado de outra atividade acadêmica oferecida pela ESMPU.
9 Publicação do resultado
9.1 A relação dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será divulgada a partir das 15 horas do dia 21
de junho de 2019, na página da ESMPU, escola.mpu.mp.br, no link “inscrição e resultados”, conforme
cronograma estabelecido no item 11. Para visualizar a seleção, o(a) candidato(a) deverá selecionar a
atividade correspondente.
10 Confirmação da Participação
10.1 Após o resultado da seleção, o(a) candidato(a) selecionado deverá:
10.1.1 Acessar a página da ESMPU, escola.mpu.mp.br, clicar em “atividades acadêmicas”, “portal do
discente”, “inscrição e resultados”.
10.1.2 Efetuar o login e clicar no ícone correspondente a “confirmar participação” da atividade desejada
de acordo com prazo constante do cronograma estabelecido no item 11.
10.1.3 Para efetivar a confirmação da participação, o(a) candidato(a) deverá marcar a opção
“confirmar”, e em seguida clicar no ícone “enviar” no Termo de Compromisso;
10.1.4 Após confirmar a participação, o(a) candidato(a) receberá uma cópia do Termo de
Edital acadêmico 196 (0165036)

SEI 0.01.000.1.002027/2019-19 / pg. 3

Compromisso no e-mail cadastrado.
10.2 O(a) candidato(a) selecionado que não confirmar a participação com o envio do Termo de
Compromisso será considerado desistente, sendo substituído pelo suplente. A convocação do(a)
suplente será feita por e-mail e divulgada na página da ESMPU à medida que surgirem novas vagas.
10.3 Após o envio do Termo de Compromisso, o participante poderá interagir com os(as)
capacitadores(as) por meio do formulário disponível.
10.4 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) obter ciência do resultado do processo seletivo,
que será divulgado na página da ESMPU, conforme o item 9.1.
11 Cronograma

ETAPAS

PRAZOS

Período de inscrição

A partir do dia 3 junho de 2019 até
as 12 horas do dia 21 de junho de
2019

Publicação do resultado na página da ESMPU, no link
“inscrição e resultados”,“Cooperação Brasil-Austrália na
Prevenção à Violência contra a Mulher”

A partir das 15 horas do dia 21 de
junho de 2019

Prazo para a confirmação da participação por meio do
sistema de seleção da ESMPU.

A partir das 15 horas do dia 21 de
junho de 2019 até as 18 horas do
dia 25 de junho de 2019

Convocação de suplentes e confirmação da participação por
À medida que for surgindo vagas
meio do sistema de seleção da ESMPU.
Data de realização do curso

27 de junho de 2019

12 Certificado

12.1 A ESMPU emitirá certificado aos participantes desta atividade.
12.1.1 O prazo para emissão do certificado é de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de
conclusão da atividade.
12.1.2 O certificado estará disponível para impressão na página da ESMPU (escola.mpu.mp.br), na
opção “Certificados”, conforme prazo estabelecido no item 12.1.1.

Edital acadêmico 196 (0165036)

SEI 0.01.000.1.002027/2019-19 / pg. 4

13 Custeio
13.1 A ESMPU não arcará com o pagamento de hospedagem, alimentação, translado e passagens
aéreas para os(as) candidatos(as) desta atividade.
14 Disposições finais
14.1 O(a) candidato(a) selecionado(a) declara estar ciente e de acordo com as condições propostas por
meio do envio do Termo de Compromisso através do sistema eletrônico de seleção da ESMPU.
14.2 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Divisão de Atendimento ao Corpo
Acadêmico pelo e-mail inscricoes@escola.mpu.mp.br.
14.3 Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Direção-Geral da ESMPU.

João Akira Omoto
Diretor-Geral da ESMPU
SGAS Avenida L2 Sul, Quadra 604 Lote 23 - Bairro Asa Sul - CEP 70200-640 Brasília - DF
Telefone: (61) 3313 - 5115 - http://escola.mpu.mp.br/
Processo nº: 0.01.000.1.002027/2019-19
ID SEI nº: 0165036
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Seminário Internacional
Cooperação Brasil-Austrália na Prevenção à Violência contra a Mulher

Data: 27 de junho de 2019
Local: Auditório Promotor de Justiça Andrelino Bento Santos Filho, Ed. Sede MPDFT

8h30min

Credenciamento

9h00min

Abertura
Autoridades brasileiras e australianas

9h30min

Painel 1 – Os custos econômicos e sociais da violência doméstica e familiar: impactos
no desenvolvimento humano
Heather Nancarrow
Australian National Research Organisation for Women's Safety – ANROWS
José Raimundo Carvalho
Universidade Federal do Ceará
Joana Alencar
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
Jude McCulloch
Monash Gender and Familiy Violence Prevention Centre
Kerry Carrington
Queensland University of Technology
Lisa Harris
RMIT University
Debate

12h30min

Intervalo

14h00min

Painel 2 – Mensurando e compreendendo o feminicídio praticado por parceiro íntimo
Jude McCulloch
Monash Gender and Familiy Violence Prevention Centre
Lourdes Maria Bandeira
Universidade de Brasília
Carmen Hein de Campos
Centro Universitário Ritter dos Reis
Debate

Programação
do curso
(0165038)
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14h45min

Painel 3 – Mulheres, deficiência e violência: transformando pesquisa em políticas de
prevenção
Jasmine McGowan
Monash Gender and Familiy Violence Prevention Centre
Ana Paula Antunes Martins
Universidade de Brasília
Debate

15h30min

Intervalo

16h00min

Painel 4 – “Os programas para autores de violência funcionam?” Por que essa pergunta
é equivocada e suas implicações para o desenvolvimento dos programas
Lisa Harris
RMIT University
Mariana Fernandes Távora
Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Debate

16h45min

Painel 5 – O papel das delegacias especializadas de atendimento à mulher no combate
e na prevenção da violência de gênero: lições da América Latina para a Austrália
Kerry Carrington
Queensland University of Technology
Wania Pasinato
Consultora independente
Debate

17h30min

Encerramento

Programação
do curso
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