MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESMP
PLANO PEDAGÓGICO
NOME DO EVENTO:.1 Videoconferência de Lançamento do Curso “Educando
para Boas Escolhas On-Line: Formação a Distância sobre o Seguro e
Consciente da Internet”.
MODALIDADE: EaD
CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h
UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOpIJ);
2. Centro de Apoio Operacional de Defesa do Direito à Educação (CAOpEducação);
3. ESMP.
PALESTRANTES:

José Frazão Sá Menezes Neto;
Sandra Pontes;
Gabriela Goulart Mora;
Rodrigo Nejm.
LOCAL DO EVENTO:
PÚBLICO
ALVO/QUANT. DATA
/
Plataforma virtual – Google VAGAS:
HORÁRIO:
Meet.
Público-alvo interno:
27/05/2020, às
membros, servidores e
10h.
estagiários.
Público-alvo externo: sistema
de garantia de direitos,
sistema
de
justiça,
conselheiros e educadores,
estudantes, entre outros.
Meta de 150 participantes
PROGRAMAÇÃO:
Mediadora: Promotora de Justiça Ana Teresa Silva de Freitas
Palestrantes:
1 - José Frazão Sá Menezes Neto, Promotor de Justiça Coordenador do
CAOp/IJ.
Tema – Atuação do MP na prevenção e enfretamento as situações de violência
de C/A.
2 - Sandra Pontes, Promotora de Justiça Coordenadora do CAOp Educação
Tema – Papel do educador para identificar violações de direitos e
disseminação de informações relevantes para segurança de C/A.
3 - Gabriela Goulart Mora – Oficial de Programa do Unicef.
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Informamos aos participantes que o evento poderá ser fotografado e gravado em áudio e/ou vídeo e
que os materiais produzidos poderão ser usados pela ESMP/MA para divulgação institucional"
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Tema – Ações do Unicef para a proteção de C/A em tempos de distanciamento
social.
4 - Rodrigo Nejm – SaferNet Brasil
Tema – Uso seguro da internet, importância do curso.
Debate virtual

JUSTIFICATIVA / METODOLOGIA:
O Ministério Público do Maranhão por meio Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude, do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Direito à Educação e da Escola Superior, firmaram parceria com a
SaferNet Brasil para realizar o curso “Educando para Boas Escolhas On-Line”,
atividade que integra o rol de ações em prol da campanha 2020 alusiva ao
“18 de Maio” – Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
Considerando o momento atípico vivenciado por toda a sociedade brasileira
decorrente da pandemia do Covid-19, o distanciamento social e o isolamento
domiciliar, as ações da campanha “18 de Maio” sofreram adequações para
garantir as recomendações das organizações mundiais de saúde, bem como
alcançar o objetivo de mobilizar toda a sociedade a participar da luta em
defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Para tanto, as ferramentas
tecnológicas tornaram-se grandes aliadas, sendo a videoconferência uma
estratégia eficiente para lançamento do curso e sensibilizar os participantes
para adesão à campanha e inscrição no curso.
A videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos
participantes, recriando as condições de um encontro, dinamizando a troca
de conhecimentos e favorece o debate ao final das exposições temáticas,
acontecerá por meio do aplicativo gratuito Google Meet, que pode ser usado
em celular ou computador, terá a previsão de 2h de duração.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Participação virtual.

