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Estrutura CEAF - MPSC

Procurador-Geral; Sub-Corregedor-Geral; um Membro do Colégio de Procuradores eleito por seus pares; dois Promotores escolhidos pelo Conselho Superior.

Diretor e Vice-Diretor



Escola de Governo

✓ Dezembro de 2014 – Credenciamento Estadual
Resolução n. 269, de 9 de dezembro de 2014, do Conselho

Estadual de Educação, credenciou o CEAF como Escola de
Governo para qualificação dos Promotores de Justiça e
Servidores do MPSC.

✓ Plano de Desenvolvimento Institucional 2015 – 2020
Prevê ações de gestão e compromissos nas dimensões

Institucional, Pedagógica, Pessoas, Relevância Sociocultural e
Infraestrutura e Orçamento.



Histórico

✓ 2015 – Início da oferta do curso de Pós-Graduação Lato
Sensu “Especialização na Carreira do Ministério Público”.

✓ 2016 – Início da segunda turma

✓ 2017 – Conclusão da primeira turma

✓ 2017 – Início da terceira turma

✓ 2018 – Conclusão da segunda turma

✓ 2019 – Previsão de conclusão da terceira turma



Objetivos do Curso

Objetivo Geral

Proporcionar conhecimento a respeito da organização e do
funcionamento da Instituição e da realidade prática da atuação
ministerial, além de oferecer subsídios para o exercício do cargo
nas principais áreas de atuação do órgão e na gestão das
Promotorias de Justiça.



Relevância da formação

✓ Têm contribuído para que os Promotores de Justiça desenvolvam
habilidades não usuais aos operadores jurídicos e, normalmente,
não desenvolvidas pelos cursos de bacharelado em Direito.

✓ Ao longo desses quase quatro anos, foram 3 turmas até o
momento 1 (uma) está em andamento com 23 alunos.

✓ Até o momento foram formados 25 Promotores de Justiça.



Especialização na Carreira do 
Ministério Público



Componentes Curriculares do Curso 

O curso possui três módulos: 
✓Tópicos interdisciplinares; 
✓Tópicos especiais de gestão aplicados ao Ministério Público;
✓Temas específicos da atuação do Ministério Público.

Carga-horária de 460 horas:
✓360 horas distribuídas entre as disciplinas;
✓100 horas para elaboração de artigo. 



Módulo I

✓ Segurança Institucional

✓ Gestão estratégica de comunicação na Promotoria de Justiça

✓ Políticas públicas

✓ Psicologia jurídica

✓ Oratória Forense

✓ Redação Jurídica

✓ Metodologia do Trabalho Científico I



Módulo II

✓ Gestão de Promotorias de Justiça

✓ Gestão de Pessoas e Liderança

✓ Orçamento público

✓ Técnicas de negociação e de mediação e resolução de

conflitos e de problemas

✓ Atendimento ao cidadão

✓ Sistema de Informação e Gestão – SIG

✓ Excelência em Gestão Pública



Módulo III
✓ Metodologia do Trabalho Científico II

✓ Atuação na área tributária

✓ Atuação na área infância e juventude e família

✓ Atuação na área do meio ambiente

✓ Atuação na área dos direitos humanos e terceiro setor

✓ Atuação na área criminal

✓ Atuação na área de recursos especial e extraordinário

✓ Atuação na área constitucional

✓ Atuação na área da moralidade administrativa e eleitoral

✓ Atuação na área do consumidor

✓ Seminário de divulgação de artigos



Trabalho de Conclusão de Curso
Forma de artigo, de acordo com o Guia
Básico para Elaboração de Artigo
Científico organizado pelo Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
do MPSC.

Orientado por um membro da
Instituição com titulação mínima de
Mestre, tendo com critério para
aprovação o Conceito B (8,9 a 7,0).

Publicado na Revista Atuação - entregue
no período de três meses após a última
disciplina do curso.



Fluxo de execução da Pós-Graduação
Atividade Responsável

Projeto Pedagógico
Analista em 

Pedagogia

Reservar sala Gecap

Convite aos palestrantes/docentes Gecap

Reunião de ementa

Direção/Gecap/

Analista 

Pedagogia

Receber cadastro, minicurrículo, quadro de voos e hotel, quando houver Gecap

Receber plano de ensino
Analista em 

Pedagogia

Elaborar projeto Gecap

Aprovar projeto Gecap

Criar link de inscrição para aluno especial Gecap

Criar minuta de convocação para vitaliciandos
Analista em 

Pedagogia

Enviar e-mail com convite e plano de ensino Gecap



Atividade Responsável

Se docente de fora, montar tabela de palestrantes e encaminhar para Getran  com pasta 

de boas-vindas
Gecap

Encaminhar para reprografia impressão de materiais Gecap

Receber inscrições alunos especiais Gecap

Deferir inscrições Gecap

Gerar lista de frequência Gecap

Gerar lista de presença Gecap

Gerar quadro de notas
Analista em 

Pedagogia

Enviar e-mail de “Lembrete” aos participantes e professor, com plano de ensino Gecap

Encaminhar material para Setor de Eventos Gecap

Receber lista de presença (verificar digitalização e assinatura professor) Gecap

Registrar frequência Gecap

Cadastrar grupo no SFD e encaminhar avaliação (prazo - 5 dias úteis, a contar do último 

dia do curso)
Gecap

Atualizar relatório de participantes Gecap

Atualizar relatório anual Gecap



Atividade Responsável

Receber notas, escanear e registrar na frequência
Analista em 

Pedagogia

Atualizar relatórios vitaliciamento: notas, carga-horária e relatórios 

individuais

Analista em 

Pedagogia

Tabular avaliação Gecap

Pedir ao CEAF para encaminhar certificados aos alunos especiais
Analista em 

Pedagogia

Enviar e-mail de agradecimento ao palestrante (avaliação, declaração e 

solicitação das notas se não enviou)
Gecap

Certificar a prestação do serviço (se docente interno, encaminhar ofício 

para pagamento)
Gecap

Receber processo físico do CEAF Gecap

Finalizar relatório financeiro Gecap

Atualizar valores no relatório de participantes e relatório final Gecap

Elaborar despacho de arquivamento Gecap

Encaminhar processo ao CEAF para arquivamento Gecap



Equipe CEAF 
envolvidos com a Pós-Graduação

✓ Diretor e Vice Diretor

✓ Gerente de Capacitação e Aperfeiçoamento

✓ Técnicos e Analistas (assessoramento administrativo e 
técnico-jurídico)

✓ Setor de Educação a Distância 

✓ Pedagoga

✓ Estagiários



OBRIGADA!

Contatos
CEAF - ceaf@mpsc.mp.br

Gisela - gcosta@mpsc.mp.br
Vanessa - vamaral@mpsc.mp.br

Telefone: (48) 3229 9304


