
CAOPCAE – Curso de Atualização 2014 
 

O Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), por meio do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação 
(CAOPCAE) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), disponibiliza o 
curso de atualização em matéria de infância e juventude “A implementação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente: do planejamento à execução”. 

O curso tem como objetivo a atualização e qualificação funcional dos membros do Ministério 
Público do Paraná, a partir de discussões teórico-práticas sobre diversos temas dos direitos 
da criança e do adolescente, que possam ser úteis à defesa e à efetivação dos direitos 
pertinentes à população infanto-juvenil e à atividade ministerial na área da infância e 
juventude, incluindo a abordagem da matéria sob os prismas legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial. 

O material do curso permanecerá disponível a todos os interessados, sendo desnecessária 
inscrição prévia, podendo ainda participar ativamente, enviando perguntas e sanando 
dúvidas - sem, porém, o recebimento de certificado. 

Durante as 16 semanas de duração do curso, de 16 de junho a 03 de outubro de 2014, os 
Promotores de Justiça em estágio probatório do MPPR deverão assistir aos oito módulos, 
composto de treze vídeos com um total aproximado de 24 horas, sob os seguintes temas: 

Módulo 01: 
SINASE 
Implantação do SINASE   (vídeo-aula 00 – aula inaugural) 

Módulo 02: 
Aspectos históricos / O Papel da Justiça da Infância e da Juventude   (vídeo-aula 01) 
MP e a Rede de Proteção   (vídeo-aula 03) 

Módulo 03: 
Conselho de Direitos   (vídeo-aula 02) 
Orçamento Prioridade & Fundos Especiais   (vídeo-aula 04) 

Módulo 04: 
Conselho Tutelar / Efetivação dos Direitos   (vídeo-aula 05) 

Módulo 05: 
SINASE / Execução de Medidas Socioeducativas   (vídeo-aula 06) 
Violência contra Crianças e Adolescentes   (vídeo-aula 07) 

Módulo 06: 
SUAS e a Garantia de Direitos   (vídeo-aula 08) 
Saúde Mental / Direito à Vida e à Saúde   (vídeo-aula 09) 

Módulo 07: 
Direito à Convivência Familiar e Comunitária   (vídeo-aula 10) 

Módulo 08: 
Direito à Educação   (vídeo-aula 11) 
Erradicação do Trabalho Infantil 
Profissionalização e Proteção do Trabalho do Adolescente   (vídeo-aula 12) 

Observação: 
A numeração das vídeo-aulas, acima, corresponde ao conteúdo do Curso de Atualização 
2012 - que será a base integral para o curso deste ano. 

http://www.mppr.mp.br/
http://www.ceaf.mppr.mp.br/
http://www.crianca.mppr.mp.br/
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1249
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1249


Além de assistir às aulas, os cursistas deverão acessar o material de apoio (textos de 
referência e modelos de peças processuais e extraprocessuais, quando disponíveis e 
pertinentes, compilação com respostas a perguntas mais frequentes, além de acesso a 
links) que possibilitam um aprofundamento maior das temáticas trabalhadas. Tudo estará 
disponibilizado paulatinamente na página eletrônica específica do Curso de Atualização 
2014 (que ficará hospedado unicamente nas páginas do CAOPCAE na internet). 

Para dinamizar a proposta, o curso prevê também breves vídeo-respostas (1h) transmitidos 
pela internet, possibilitando a participação à distância, para troca de ideias e discussões de 
cunho técnico-jurídico relativas à defesa e promoção dos direitos da criança e do 
adolescente. Estes vídeos, conduzidos pelo Procurador de Justiça e coordenador do 
CAOPCAE, Murillo José Digiácomo, e pelas Promotoras de Justiça Heloise Bettega e 
Hirmínia Diniz, serão apresentados quinzenalmente às sextas-feiras contendo respostas às 
perguntas que os cursistas encaminharem ao longo dos estudos - marcando, assim, o 
encerramento de cada módulo. 

Orientações para encaminhamento das dúvidas 

As dúvidas relativas a cada módulo deverão ser encaminhadas para o e-mail 
caopca@mppr.mp.br, com o assunto “Dúvida módulo [número do módulo]”, escritas de 
forma clara e contendo o nome do cursista. 

As perguntas, ao serem publicadas, não serão identificadas quanto ao autor ou 
município/comarca, sendo também editadas para suprimir possíveis referências a casos 
individuais que estejam sendo atendidos – ampliando assim a relevância da resposta. 

Não há obrigatoriedade em ser inscrito no curso para o envio de perguntas – ou seja, todos 
podem participar. 

Importância 

É importante e imprescindível o acompanhamento do curso na modalidade à distância (via 
webcast) pelos Promotores de Justiça em estágio probatório, uma vez que constitui etapa 
do processo de vitaliciamento (conforme disposto no inc. IV do art. 93, c.c. § 4º do art. 129, 
redação de acordo com a EC nº 45/2004). Sua participação será objeto de registro e 
anotação em ficha funcional perante a douta Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Certificado 

Os certificados serão emitidos pelo CEAF somente para os membros do MPPR inscritos no 
curso que: 

• assistirem os 8 (oito) módulos; 

• assistirem os vídeo-respostas, disponibilizados quinzenalmente conforme cronograma; e, 

• elaborarem um relatório sobre uma das temáticas trabalhadas ao longo do curso, 
que deverá ser enviado ao endereço ceafmp@mppr.mp.br até dia 31 de outubro de 
2014 (as orientações para elaboração do relatório seguem anexas). 

Para certificação será considerada a somatória dos vídeo-aulas (aproximadamente 24 
horas/aula) acrescida das horas dos vídeo-respostas previstos para esse curso, 
transmitidos pela internet, à distância. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1666
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1666


Inscrições 

As inscrições para o Curso de Atualização 2014, abertas a todos os interessados, deverão 
ser feitas no site do CEAF.  Ressaltamos que a entrega de certificados está restrita aos 
membros do Ministério Público do Estado do Paraná, devidamente inscritos e que tenham 
entregue relatório sobre um dos temas. [Inscrições aqui] 

Informações adicionais poderão ser obtidas com o CEAF, via e-mail ceafmp@mppr.mp.br ou 
pelo telefone (41) 3250 4820. 

Orientações para elaboração do relatório 

Data final de envio do relatório para ceafmp@mppr.mp.br: 31 OUT 2014 

Para receber o certificado do curso, o Membro do MPPR deverá elaborar um relatório 
individual respondendo a questão abaixo disponibilizada, abordando uma (01) das doze (12) 
temáticas trabalhadas ao longo do curso. 

Temáticas das aulas 

• Aspectos históricos | O Papel do Sistema de Justiça 

• Conselho de Direitos 

• MP e a Rede de Proteção 

• Orçamento Prioridade & Fundos Especiais 

• O Conselho Tutelar e a Efetivação dos Direitos Infanto-juvenis 

• SINASE | Política Socioeducativa 

• Violência contra Crianças e Adolescentes 

• O SUAS e a efetivação de Direitos 

• Saúde Mental | Direito à Vida e Saúde 

• Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

• Direito à Educação 

• Trabalho Infantil e a Exploração do Trabalho do Adolescente 

Cada participante deverá escolher uma temática e desenvolver um relatório a partir dos 
vídeos e do material de apoio (textos e tópicos de referência e modelos de peças 
processuais e extraprocessuais) disponibilizados para cada módulo. 

O objetivo principal desse relatório é a apresentação de ideias, análise de contextos e 
dados, a fim de se argumentar e defender posições do Ministério Público do Estado do 
Paraná a partir dos conteúdos trabalhados nos encontros virtuais. 

Relatório 

Elaborar relatório a partir da seguinte questão: Como é possível, a partir da intervenção do 
Ministério Público, promover o efetivo respeito, por parte do Poder Público, do 
__________________ (Indicar o direito infanto-juvenil que se pretende enfocar; a 
implementação/correta operacionalização da "rede de proteção"; o adequado 
funcionamento do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente ou Conselho Tutelar). 

http://www.ceaf.mppr.mp.br/
http://www2.mppr.mp.br/ceaf/formulario/index.php/survey/index/sid/656156/newtest/Y/lang/pt-BR


Deverão constar do relatório 

• Introdução 
A introdução deve apresentar o tema escolhido pelo participante. 

• Desenvolvimento 
A partir da questão central, apresentar as ideias, os argumentos, os pontos de vista, 
os conceitos e as informações relativas à temática escolhida. 

• Conclusão 
A conclusão deverá expor uma avaliação final do tema discutido. Apresentar um 
resumo de tudo o que foi dito sobre o tema escolhido. 

O relatório deverá ser elaborado em no mínimo quatro (04) e no máximo seis (06) laudas, 
fonte Arial 12. Caso haja pesquisa bibliográfica complementar, além das disponibilizadas na 
página eletrônica do CAOPCAE, registrá-la segundo as normas da ABNT. 

O relatório deverá ser encaminhado até o dia 31 de outubro de 2014, para o e-mail 
ceafmp@mppr.mp.br, com o assunto: Relatório CAOPCAE - "Nome do Membro do MPPR". 

Orientações complementares - dúvidas 

Encaminhar as dúvidas que surgirem ao longo da elaboração do relatório para o e-mail 
caopca@mppr.mp.br, com o assunto: Dúvidas relatório - "Tema escolhido pelo membro". 

Outras informações podem ser obtidas no telefone: (41) 3250-4703 - CAOPCAE/MPPR. 

 

 

Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR 
Rua Marechal Hermes, 751 - Centro Cívico 
80530-230 - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3250-4000 

 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF/MPPR 
Rua Marechal Hermes, 751 - Centro Cívico 
80530-230 - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3250-4820 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
da Criança e do Adolescente e da Educação - CAOPCAE/MPPR 
(Área da Criança e do Adolescente) 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1.251 - Rebouças 
Curitiba - PR - CEP: 80230-110 
Telefone: (41) 3250-4703 
caopca@mppr.mp.br 

 

http://www.ceaf.mppr.mp.br/
http://www.mppr.mp.br/
http://www.crianca.mppr.mp.br/
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Módulo Temas – Curso de Atualização 2014 
Data limite para 

envio de perguntas 
(segunda-feira) 

Data de publicação
do material 
(sexta-feira) 

01 SINASE 
Implantação do SINASE ---- 27 JUN 

02 Aspectos históricos 
O Papel da Justiça da Infância e da Juventude 
MP e a Rede de Proteção 

07 JUL 11 JUL 

03 Conselho de Direitos 
Orçamento Prioridade & Fundos Especiais 21 JUL 25 JUL 

04 Conselho Tutelar 
Efetivação dos Direitos 04 AGO 08 AGO 

05 SINASE 
Execução de Medidas Socioeducativas 
Violência contra Crianças e Adolescentes 

18 AGO 22 AGO 

06 SUAS e a Garantia de Direitos 
Saúde Mental 
Direito à Vida e à Saúde 

01 SET 05 SET 

07 Direito à Convivência Familiar e Comunitária 15 SET 19 SET 

08 Direito à Educação 
Erradicação do Trabalho Infantil 
Profissionalização e Proteção do Trabalho do Adolescente 

29 SET 03 OUT 

 

Data limite para envio de perguntas: 
Quinzenalmente, às segundas-feiras, será o encerramento do prazo para o envio de perguntas referentes ao módulo 
correspondente – que deverão ser encaminhadas ao e-mail caopca@mppr.mp.br. Tais dúvidas serão sanadas através de 
vídeo, disponibilizado na sexta-feira da mesma semana – conforme tabela acima. Ressalta-se que não há obrigatoriedade 
no envio de perguntas, que está facultado a todos os interessados. As dúvidas adicionais, após tal data limite e na medida 
do possível, serão respondidas por e-mail – com subsequente publicação na página do módulo em questão. 
 
Data de publicação do material: 
Quinzenalmente, às sextas-feiras, será disponibilizado na página do Curso de Atualização 2014 o vídeo-resposta para 
encerramento do módulo atual e a vídeo-aula do módulo seguinte, juntamente com material de apoio – conforme tabela 
acima. Tal data marca o início do ciclo de estudo do módulo seguinte, quando o participante deverá assistir a vídeo-aula e 
estudar o material de apoio – tendo dez dias para formalizar suas dúvidas (vide data limite para envio de perguntas).  
 
Data limite para entrega de relatório: 
Encerra-se no dia 31 OUT 2014 o prazo para entrega de relatório sobre uma das temáticas do curso, condição primordial 
para a certificação. Lembramos que os certificados serão entregues apenas aos membros do MPPR inscritos no curso. 
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Junho 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

Julho 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

Agosto 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Setembro 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

Outubro 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

Legenda 
 

■ Aula inaugural – 16 JUN 2014 
■ Data final – envio de perguntas 
■ Data de encerramento do módulo 
■ Data final - entrega de relatório 
    31 OUT  2014 

 

Anotações 

Ceaf    –    3250-4820 

Caopcae – 3250-4703 
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