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

EVENTO: Debate em Foco: Violência Doméstica e Suas Diversas Faces
MODALIDADE: EAD

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h

MEDIADORA: Grazyela do Nascimento Sousa Machado – Idealizadora do Projeto
“Debate em Foco”, Assessora de Promotoria de Justiça no Ministério Púbico do Estado
do Maranhão, Especialista em Direito Constitucional, Bacharel em direito, Licenciada
em História e Fundadora e Coordenadora do Grupo de ação solidária “Amigos
Solidários”.
PALESTRANTES:
Juliana Santos Wahlgren – Promotora de Justiça do MPMA, Advogada, chefe do
departamento de Advocacia Política e de Litígio Estratégico da ENAR. Fundadora da
REVIBRA, Apresentadora do Black Excellence Talk series na RTP. Mestre em
Estudos Jurídicos e Políticos. Especialista em Labour Migrant Integration. Bacharel em
Direito. Possui certificado do Fellowship Programme da Albert-Ludwigs-Freiburg
Universität (Alemanha).
Karla Cristina da Silva Sousa - Promotora de Justiça Titular da Promotoria de
Barcelos/AM (MPAM), pós-graduada em Ciências Criminais. Bacharel em Direito.
Estudo direcionado a gênero, raça e políticas públicas.
Sandra Fagundes Garcia - Promotora de Justiça, Bacharel em Direito. Pós-graduada
em Processo Civil. Coordenadora dos projetos institucionais do Ministério Público do
Maranhão: a) Novo olhar- grupo reflexivo de homens que respondem a processo de
violência doméstica; b) Conversando com Elas - trabalho junto as vítimas de violência
doméstica; c). Quem escolhe seu caminho? Você ou às drogas? Diretora da Associação
do Ministério Público do Maranhão (AMPEM) na região Tocantina. Membra do Centro
de Apoio Operacional do MP/MA - Educação (CAOP-EDUC).
Shirley Evelyn Vasconcelos da Silva - Psicóloga (CRP03-15497), cofundadora da
Afya Psicologia, atua na clínica individual de jovens e adultas (os). Trabalhou no
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) no município de Salvador-BA.
Possui experiência em atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, famílias em vulnerabilidade social e com mediação de conflitos.

UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. GABPGJ;
2. ESMP;
3. Debate em Foco.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP
PLANO PEDAGÓGICO
Local do Evento:
Transmissão pelos canais no
YouTube: “Debate em Foco” e
“REVIBRA Europe.”

Público Alvo/Vagas: Data: 24/09/2020
Membros, servidores e Horário: 15:30h
estagiários do MPMA
e público externo.
Vagas ilimitadas

EMENTA: O evento busca aprimorar o debate acerca das informações presentes nas
lives do Projeto “Debate em Foco”, tendo como tema para esse debate a violência
doméstica, com o propósito de estabelecer de forma contínua e constante a discussão e
reflexão sobre questões sociais, culturais, comportamentais, jurídicas e políticas.
METODOLOGIA
A capacitação será realizada na modalidade de educação a distância, por meio de
videoconferência na plataforma virtual do YouTube, que poderá ser acessada via
dispositivos móveis ou computador, com carga horária total de 02 (duas) horas. 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.
Serão realizadas explanações teóricas do tema, alinhadas a “estudos de caso”, com
recursos que possibilitem a interação entre os participantes e a construção das melhores
práticas de controle referentes a temática, com base na troca de experiência entre os
participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado no dia do evento para
os inscritos.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
- Participação nos fóruns de discussão;
- Participação efetiva em no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso;
- Realização de atividade avaliativa ao final do curso, para fins de obtenção do
conceito necessário para a certificação.

