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COMUNICADO 

 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público do 

Estado do Pará (MPPA) e a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), devido às normas de 

saúde pública no combate à pandemia da COVID-19, comunicam aos alunos do Curso de Aperfeiçoamento em 

Direito Agrário e Fundiário e Políticas Públicas do Ministério Público do Estado do Pará que: 

1. Será realizado na modalidade à distância no dia 22 de junho de 2020 (segunda-feira), 

às 10 horas, o Seminário Consulta Prévia Livre e Informada e os Direitos Territoriais (4 h/a), com 

aproveitamento aferido pela coordenação da EGPA com base no acesso do participante na plataforma durante a 

transmissão on-line com endereço no site YouTube.com. 

2. Será realizado na modalidade à distância no dia 23 de junho de 2020 (terça-feira), às 

10 horas, o Seminário Programas de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e Programa Estadual 

de Assistência a Vítimas, Testemunhas e Familiares de Vítimas de Crimes (4 h/a), com aproveitamento aferido 

pela coordenação da EGPA com base no acesso do participante na plataforma durante a transmissão on-line com 

endereço no site YouTube.com. 

3. Foi transferida para o período de 7 a 9 de julho de 2020 (terça à quinta-feira), na 

modalidade presencial, a disciplina Técnicas de Autocomposição para Solução de Conflitos Agrários (20 

h/a); 

4. Foram transferidas para o dia 10 de julho de 2020 (sexta-feira), na modalidade 

presencial, a Oficina 1 – Estudo de caso: Atuação exitosa de Promotoria de Justiça Agrária em processo 

judicial envolvendo questões agrárias e fundiárias (4h/a), e Oficina 2 – Estudo de caso: Atuação exitosa de 

Promotoria de Justiça Agrária em tratamento de conflitos agrários e fundiários (4h/a). 

 

IMPORTANTE: Caso as condições de saúde pública em Belém ou no interior do Estado do 

Pará não indiquem o deslocamento e a participação dos alunos com total segurança para preservação e proteção 

à saúde, no período de 7 a 10 de julho de 2020, a Coordenação adotará outras medidas com antecedência, 

seja de adiamento das atividades ou de alteração da metodologia, ainda a serem definidas. 

 
Agradecemos a compreensão. 
 
Belém, 1 de junho de 2020. 

 

 

Rodier Barata Ataide 
Diretor-Geral do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional do MPPA 

Helvio Moreira Arruda 
Coordenador do Centro de Graduação 

e Cursos Profissionalizantes EGPA 
 


