
   

Comunicado-Curso de Aperfeiçoamento Agrário e Fundiário-MPPA e EGPA-22-julho-2020 página 1 de 2 

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), para fins de realização da etapa 

final do Curso de Aperfeiçoamento em Direito Agrário e Fundiário e Políticas Públicas do Ministério Público do Estado 

do Pará, considerando as restrições de saúde pública decorrentes do combate à pandemia da COVID-19, comunicam 

o seguinte: 

1. O Seminário 4: Programas de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e 

Programa Estadual de Assistência a Vítimas, Testemunhas e Familiares de Vítimas de Crimes (4 horas/aula) 

será realizado no dia 14 de agosto de 2020 (sexta-feira), de 10 às 13 horas, com a professora IONE MISSAE DA 

SILVA NAKAMURA, mediante apresentação com transmissão on-line para participação telepresencial dos alunos e 

aproveitamento aferido pelo acesso na plataforma com endereço eletrônico a ser divulgado oportunamente; 

2. A Disciplina Técnicas de Autocomposição para Solução de Conflitos Agrários (20 

horas/aula) será realizada no período de 17 a 21 e 24 a 28 de agosto de 2020 (segunda à sexta-feira), de 16 às 

18 horas, com os professores ANDERSON COSTA RODRIGUES, MÁRCIA DIANARÚ DA SILVA ADRIÃO e 

NIRSON MEDEIROS DA SILVA NETO, mediante transmissão on-line para participação telepresencial dos aluos e 

aproveitamento aferido pelo acesso na plataforma com endereço eletrônico a ser divulgado oportunamente; 

3. A Oficina 1 – Estudo de caso: Atuação exitosa em processo judicial envolvendo 

questões agrárias e fundiárias (4 horas/aula) e a Oficina 2 – Estudo de caso: Atuação exitosa em tratamento 

de conflitos agrários e fundiários (4 horas/aula) foram aglutinadas compondo a carga horária total de 8 horas/aula 

e serão realizadas nos dias 2 de setembro de 2020 (quarta-feira), de 16 às 19 horas, 3 de setembro de 2020 

(quinta-feira), de 16 às 19 horas, e 4 de setembro de 2020 (sexta-feira), de 14 às 16 horas, com as professoras 

ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA (Cases PJ da 1ª Região Agrária), IONE MISSAE DA SILVA NAKAMURA 

(Cases PJ da 2ª Região Agrária) e HERENA NEVES MAUÉS CORRÊA DE MELO (Cases PJ da 5ª Região Agrária), 

e possibilidade de participação de técnicos/instrutores de disciplina de autocomposição, mediante apresentação com 

transmissão on-line para participação telepresencial dos alunos e aproveitamento aferido pelo acesso na plataforma 

com endereço eletrônico a ser divulgado oportunamente; 

4. Haverá a formação de Grupos de Estudo com 35 (trinta e cinco) alunos, no máximo, 

conduzidos pelos instrutores/instrutoras para participação na Disciplina de Autocomposição (A, B ou C) e nas 

Oficinas 1 e 2, (D, E ou F), facultando a escolha pelo aluno no período de 3 a 7 de agosto de 2020 (segunda à 

sexta-feira), por meio de formulário eletrônico que será disponibilizado na plataforma de Ensino à Distância da EGPA. 

Após o prazo de escolha, a Coordenação do Curso fará a distribuição aleatória dos remanescentes entre os Grupos 

de Estudo; 

5. Será realizado o Encontro Virtual de Encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em 

Direito Agrário e Fundiário e Políticas Públicas do Ministério Público do Estado do Pará, no dia 4 de setembro 
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de 2020 (sexta-feira), de 16 às 17 horas, como atividade extracurricular, com convite aberto à participação de 

todos os docentes, discentes e integrantes da organização, em endereço eletrônico a ser divulgado 

oportunamente. 

 

Cronograma das atividades 
 

Data/Período Atividade Professor(a)/Observação 

* 3 a 7 de agosto (segunda à 
sexta-feira) 

Formação dos Grupos de Estudo com 35 
(trinta e cinco) alunos: 
* A, B ou C da Disciplina de Autocomposição 
* D, E ou F para as Oficinas 1 e 2 

Formulário eletrônico na Plataforma do 
Curso da EGPA 

* 14 de agosto (sexta-feira) de 
10 às 13 horas 

Seminário 4: Programas de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos e Programa 
Estadual de Assistência a Vítimas, 
Testemunhas e Familiares de Vítimas de 
Crimes (4 horas/aula) 

* Ione Missae da Silva Nakamura 

* 17 a 21 de agosto (segunda à 
sexta-feira), de 16 às 18 horas 
* 24 a 28 de agosto (segunda à 
sexta-feira), de 16 às 18 horas 

Disciplina Técnicas de Autocomposição para 
Solução de Conflitos Agrários (20 horas/aula) 

* Anderson Costa Rodrigues 
* Márcia Dianarú da Silva Adrião 
* Nirson Medeiros da Silva Neto 

* 2 de setembro (quarta-feira), 
de 16 às 19 horas 
* 3 de setembro (quinta-feira), 
de 16 às 19 horas 
* 4 de setembro (sexta-feira), 
de 14 às 16 horas 

Oficina 1 – Estudo de caso: Atuação exitosa 
em processo judicial envolvendo questões 
agrárias e fundiárias (4 horas/aula) 
Oficina 2 – Estudo de caso: Atuação exitosa 
em tratamento de conflitos agrários e 
fundiários (4 horas/aula) 

* Eliane Cristina Pinto Moreira (1ª 
Região Agrária) 
* Ione Missae da Silva Nakamura (2ª 
Região Agrária) 
* Herena Neves Maués Corrêa de Melo 
(5ª Região Agrária) 

* 4 de setembro (sexta-feira), 
de 16 às 17 horas 

Encontro Virtual de Encerramento do Curso de 
Aperfeiçoamento em Direito Agrário e 
Fundiário e Políticas Públicas do Ministério 
Público do Estado do Pará 

Atividade extracurricular com 
participação de todos alunos e 
professores do curso 

 
 
Belém, 22 de julho de 2020. 

 

 

Rodier Barata Ataide 
Promotor de Justiça 

Diretor-Geral do CEAF/MPPA 

 

 

Lúcia da Costa Florenzano 
Coordenadora do Curso 

CEAF/MPPA 

Hélvio Moreira Arruda 
Coordenador do Centro de Graduação 

e Cursos Profissionalizantes EGPA 
 


