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INFÂNCIA E JUVENTUDE – MP-PR promove curso de atualização à distância
Institucional
Postado em: 04/07/2014

O Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, realiza, até o início de outubro, na modalidade à distância, o curso "A implementação do
Estatuto da Criança e do Adolescente: do planejamento à execução". Saiba como participar.

O Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação (CAOPCAE) e do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), realiza, até o início de outubro, na modalidade à distância, o
curso "A implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente: do planejamento à execução".
Dividido em oito módulos, com 13 aulas em vídeo e vasto material de apoio para o aprofundamento
das temáticas trabalhadas, o curso tem como objetivo a atualização de membros do Ministério
Público do Paraná, a partir de discussões teórico-práticas sobre diversos temas dos direitos da
criança e do adolescente, que possam ser úteis à defesa e à efetivação dos direitos da população
infanto-juvenil e à atividade ministerial na matéria, incluindo a abordagem do tema sob os prismas
legislativo, doutrinário e jurisprudencial.
Todas as vídeo-aulas estarão disponíveis na página do CAOP da Criança e do Adolescente, na
área "Curso de Atualização 2014". As dúvidas que forem surgindo, relativas a cada módulo, podem
ser encaminhadas para o e-mail caopca@mppr.mp.br, com o assunto "Dúvida módulo [número do
módulo]", seguindo o cronograma abaixo.
As perguntas referentes ao primeiro módulo (Implantação do Sinase), cujo vídeo já está disponível
(aqui), podem ser encaminhadas até a próxima segunda-feira, 7 de julho.
As respostas de cada questionamento serão apresentadas, em vídeo, pelo procurador de Justiça e
coordenador do Centro de Apoio, Murillo José Digiácomo, e pelas promotoras de Justiça Heloise
Bettega e Hirmínia Diniz, e serão disponibilizadas na página do CAOP da Criança e do Adolescente,
também na área "Curso de Atualização 2014".
Reedição - O curso "A implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente: do planejamento à
execução" é uma reedição, em formato diferenciado, da "Atualização em Matéria de Infância e
Juventude", promovido em 2012 pelo CAOPCAE e pelo CEAF.
Clique aqui para fazer sua inscrição.
Certificados
Para saber mais sobre os certificados de participação, que serão emitidos pelo CEAF apenas para
procuradores e promotores de Justiça do MP-PR, acesse a página do CEAF.
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Confira, abaixo, o cronograma e o calendário completo do Curso de Atualização 2014.
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