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PLANO PEDAGÓGICO

EVENTO: OFICINA – CYBERBULLING
MODALIDADE: EAD
CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a
PALESTRANTE: Dr: Lélio Braga Calhau, Promotor de Justiça do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais. Professor de Criminologia da Fundação Escola Superior do
Ministério Público de Minas Gerais. Doutorando em Direito Ambiental pela Escola
Superior Dom Helder Câmara (2020/2024). Mestre em Direito nas Relações
Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos (2019-2020). Especialista em
Direito Penal pela Universidade de Salamanca (2003). Especialista em Psicanálise pela
UNIVALE (2009/2010). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela
FADIVALE (1997/1998). Graduado em Psicologia pela UNIVALE (2006/2010).

UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. MPMA;
2. 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 e
público externo.
250 vagas

Data:
23 de setembro de 2020.
Às 17 horas.

EMENTA
A Oficina Cyberbulling, visa discutir acerca das agressões feitas por meio do uso de
tecnologias da informação e comunicação. O Cyberbulling é uma forma de hostilizar
alguém por meio da internet e outras tecnologias relacionadas bullying ou
cyberbullying, as marcas para quem sofre este tipo de tratamento hostil, que pode ser
praticado por uma ou um grupo de pessoas, são profundas e podem resultar em
depressão, isolamento social e em casos mais graves pode levar ao suicídio. Nesse
sentido, a prática do cyberbulling, vem preocupando especialistas, pais e educadores
de todo o mundo, pois devido a velocidade com que a internet está crescendo e se
disseminando, a usabilidade destas ferramentas e meios de comunicação modernos
passaram a causar um efeito multiplicador no sofrimento das vítimas. Portanto, no que
se refere a defesa da vítima de cyberbullying, há hoje, em diversas capitais, delegacias
de polícia especializadas no combate a crimes de informática. Porém, em determinados
casos, dependendo das agressões vivenciadas, é importante também que a vítima
receba tratamento médico especializado.
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METODOLOGIA
O evento ocorrerá por meio de videoconferência na plataforma virtual Google Meet,
que poderá ser acessada via dispositivos móveis ou computador, com previsão de 2
(duas) horas de duração. 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. 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.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Participação em sala virtual;
Responder questionário de avaliação do evento.

