MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP
PLANO PEDAGÓGICO

EVENTO: PROJETO REDE DO BEM - Workshop “Suicídio e automutilação:
aspectos jurídicos da proteção da saúde mental”
MODALIDADE: EAD
PALESTRANTES:

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4h/a

Rossana Barros - Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela
Universidade Federal do Maranhão (PPGDIR/UFMA). Professora da Graduação de
Direito na Faculdade CEST Santa Teresinha. Autora de trabalhos científicos na área do
Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal e Gênero, Sociologia
Jurídica, e Direito Digital. Integrante do Núcleo Científico (SECINST-PGJ/MA).
Thiago Viana - Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Professor da graduação e pós-graduação
em Direito da UNDB - Centro Universitário e da Faculdade Laboro. Autor de trabalhos
científicos na área de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, Direito
Constitucional, Direito Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Direito
Internacional dos Direitos Humanos, Direito Antidiscriminatório e Violência
doméstica. Integrante do Núcleo Científico (SECINST-PGJ/MA).
UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. MPMA;
2. CAOP-DH;
3. ESMP.
Local do Evento:
Plataforma Virtual Google
Meet e transmissão ao
vivo pelo canal da ESMP
no YouTube

Público Alvo/Vagas
Membros, servidores e
estagiários do MPMA,
mediante inscrição.
250 vagas

Data:
15 de setembro de 2020
Das 09:00 às 13:00 horas.

EMENTA
O evento visa propiciar a compreensão do suicídio e a automutilação, analisando os
aspectos jurídico-penais e interdisciplinares desses fenômenos, de modo a subsidiar,
com conhecimentos teóricos e práticos, uma adequada intervenção profissional do
público-alvo. Serão discutidos conceitos e dados de suicídio e mutilação, os aspectos
jurídicos do crime de induzimento, incitação ao suicídio, bem como será abordada a
questão da divulgação ilícita de conteúdo íntimo e pornográfico.
As temáticas serão apresentadas conforme o conteúdo programático a seguir:
Módulo 1 – Suicídio e automutilação: conceito e dados empíricos sob uma perspectiva
interdisciplinar;
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Módulo 2 – O crime de induzimento, incitação ou auxílio ao suicídio ou à
automutilação: aspectos jurídicos;
Módulo 3 – Divulgação de conteúdo íntimo, pornografia de vingança;
Módulo 4 – Debate de case(s).

METODOLOGIA
O workshop tem como metodologia a utilização de notícias, artigos, dissertações e
teses, nos módulos de formação teórica e, ao final, utilização de cases em equipes para
melhor fixação do conteúdo exposto.
O evento ocorrerá por meio de videoconferência na plataforma virtual Google Meet,
que pode ser acessada via dispositivos móveis ou computador, e terá a previsão de 4
(quatro) horas de duração, o link para acesso à sala virtual será encaminhado no dia do
evento para os inscritos. Também haverá transmissão ao vivo através do canal da
ESMP-MA no YouTube.
A videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos participantes,
recriando as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca de
conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Participação em sala virtual;
Responder questionário de avaliação do evento.

