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

EVENTO: Webnário: Propaganda Eleitoral
MODALIDADE: EAD
PALESTRANTES

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a

Promotor de Justiça Rodrigo López Zilio – Mestre em Direito, autor do livro “Direito
Eleitoral”, Coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério
Público do Rio Grande do Sul.

UNIDADE (Órgão solicitante/participantes)
1. MPMA;
2. PRE;
3. ESMP.
Local do Evento:
Plataforma Vitual Google
Meet

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

DATA: 19/08/2020
Das 9:00h às 11:00h

EMENTA
A pandemia da Covid -19 tem trazido muitas dúvidas acerca dos seus impactos no
processo eleitoral. Logo, as eleições do ano de 2020 demandam uma preparação
singular e com o escopo de auxiliar na capacitação de quem participará do processo
eleitoral, a Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão promoverá
um curso à distância sobre Direito Eleitoral para membros, servidores e estagiários do
MPMA com função eleitoral. Abordando as principais questões atuais do sistema
eleitoral, as palestras ofertadas têm como tema destaque as questões ligadas ao
Ministério Público Eleitoral e o propósito de sanar as respectivas dúvidas quanto a esse
assunto.
A primeira palestra, com o tema “Propaganda Eleitoral” tem como conteúdo a ser
discutido a propaganda eleitoral e suas diversas modalidades regulamentadas pela
legislação eleitoral, bem como os procedimentos para apuração da propaganda eleitoral
irregular e as singularidades da propaganda eleitoral em tempos de pandemia.
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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, e terá a previsão de
02 (duas) horas de duração, o link para acesso à sala virtual será encaminhado no dia
do evento para os inscritos. 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.

