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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá é dirigida por 
Defensor Público nomeado pelo Defensor Público Geral para mandato de dois 
anos, permitindo recondução por um ano.  

É incumbência da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá, a luz da Lei Complementar nº 121/2019 - GEA e da Resolução 
25/2020 da CSDPEAP: 

Promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos 
membros e colaboradores da DPE-AP, assim como editar revistas e boletins 
periódicos de conteúdo multidisciplinar, manter intercâmbios e convênios com 
instituições de ensino, órgãos públicos e entidades cuja atuação guarde 
afinidade com as atribuições da Defensoria Pública, inclusive com órgãos de 
ensino e formação de outras carreiras de Estado. 

De igual forma, promover a atualização dos membros e servidores em 
matéria legislativa, doutrinária e jurisprudencial de interesse da Instituição, 
participar da organização do concurso de ingresso na Carreira de Defensor 
Público, promover o Curso de Formação à Carreira de Defensor Público, 
destinado aos membros ingressantes, auxiliar o Conselho Superior na fixação 
de parâmetros mínimos de qualidade para atuação dos Defensores Públicos, 
organizar encontro anual dos Defensores Públicos para a definição de teses 
institucionais, que constituirão parâmetros para a atuação dos membros e 
promover cursos de difusão e conscientização dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento jurídico, e editar cartilhas e livros no mesmo sentido. 

Portanto, o presente relatório tem por finalidade descrever as 
atividades realizadas pela Escola Superior da Defensoria Pública dentro as 
atribuições assim definidas nas regulamentações supramencionadas. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
 

Dados Identificadores 
Endereço Postal: Avenida Raimundo Álvares da Costa, 676 - Centro, 

Macapá - AP | CEP: 68900-074 
Endereço  eletrônico:  
Site: https://ap.def.br/ 
 
 
2.1 Composição de Pessoal  
 
ROBERTO COUTINHO FILHO - DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ 
ELIZAMA DE PAULA R. R. DIAS - CARGO DE RESPONSÁVEL POR 

ATIVIDADE NÍVEL II - ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

MILTON PEREIRA NETO – CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO 
– ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. 

https://ap.def.br/


 

 
 
3. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS: 
 
A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá no ano 

de 2022, tem por finalidade no âmbito interno a regularização dos Cursos de 
Formação, nos moldes definidos pela LC nº 121/2019, em seu art. 49, X, assim 
como para atender critério técnicos definidos no art. 65, da Resolução nº 
32/2020. 

Além, da capacitação consideradas urgentes destinadas aos 
Defensores membros para o exercício de suas funções em total atendimento ao 
art. 49, VII, da Lei Complementar nº 121/2020. 

Incentivar cursos de aperfeiçoamento técnico para colaboradores, 
servidores e membros da Defensória Pública do Estado do Amapá. 

Estabelecer plano de ação anual das atividades da Escola Superior 
da Defensoria Pública, a fim de ser apresentado a alta gestão administrativa, 
desta renomada Instituição. 

Oferecer suporte a Coordenação de Planejamento e outros setores 
administrativos, quando solicitado. 

Por sua vez, no âmbito externo estreitar e realizar interlocução para 
celebração de convênios ou termos de parcerias com Instituições de Ensino para 
promoção da missão, valores e democratização do saber jurídico sob a ótica das 
atribuições inerentes a Defensoria Pública. 

 
4. ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2022, REFERENTE 

AO MÊS DE JULHO A SETEMBRO DE 2022: 
 
- Relatório aplicação de questionários:  
No dia 07.07.2022, foi apresentado relatório que decorre do trabalho 

de campo realizado pela ESUDPE, para o direcionamento estratégico de suas 
ações, assim como para possibilitar informações precisas quanto ao perfil dos 
membros e servidores da Defensoria Pública do Estado do Amapá.  

O referido relatório realizado pode ofertar subsídios para o trabalho 
da Coordenação de Planejamento, a Corregedoria Geral e a Administração 
Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá.  

 
- Processo Seletivo de Estágio Forense: 
No corrente período a Escola Superior organizou o 1º Processo 

Seletivo de Estágio Forense, sendo apresentado pela Coordenação Técnica a 
Direção da ESUDPE minuta do edital de estágio forense, no dia 01.07.2022. 

A pedido da comissão organizadora e da Coordenação de Estágio 
Forense foram readequados alguns dispositivos na minuta prévia apresentada, 
com a estipulação de cronograma para execução e aplicação da prova do 
referido processo seletivo.  

Com a aprovação da minuta a ESUDPE restou fixado o seguinte 
cronograma:  

Ações  Datas  

Inscrições  04/08 a 19/08/2022  



 

Publicação da lista de inscritos nas vagas gerais, assim 

como nas destinadas a pessoas com deficiência ou que 

são negros, indígenas e quilombolas que foram 

deferidos para concorrer a cota de reserva.  

  

  

23/08/2022  

Prazo para interposição do recurso referente a 

publicação das listas de inscritos  

23/08/2022 a  

25/08/2022  

Resultado dos recursos das listas de inscritos e 

publicação do local de prova e salas  
  

26/08/2022  

Definição do local da prova  26/08/2022  

Provas objetiva presencial  04/09/2022  

Divulgação do gabarito provisório prova objetiva  06/09/2022  

Prazo para interposição de recurso do gabarito 

provisório  

06/09/2002 à  

08/09/2022  

A publicação das listas de classificados provisória  12/09/2022  

Resposta aos recursos e publicação do gabarito 

oficial  
  

19/09/2022  

Publicação do resultado final  20/09/2022  

 
O edital do Processo Seletivo foi publicado no diário oficial no dia 

04.08.2022, no Diário Eletrônico de edição nº 139. Conforme imagem:  

 
 

Para a realização do processo seletivo, se fez necessário a aquisição 



 

pela DPE-AP do software OFFICE REMARK OMR, que tem como funcionalidade 
a leitura de cartões respostas e extratificação de dados estatísticos.  

A ESUDPE por meio de seu Coordenador Técnico e sua Assessora 
Técnica nível II acompanhou o processo licitatório da aquisição do software 
supramencionado, na condição de fiscal de contrato, participando ativamente do 
treinamento da ferramenta, elaboração, revisão das questões e da confecção do 
modelo de gabarito com o apoio do setor de tecnologia da informação da DPE-
AP. 

Em razão da ferramenta ocorreu interação com outros departamentos 
da Defensoria Pública como a Coordenação de Tecnologia da Informação, 
Departamento de Compras e Comissão permanente de licitação. Como 
demonstra a imagem abaixo: 

 
No dia 20.09.2022, foi registrado todas as atividades realizadas pela 

ESUDPE no relatório de fiscalização, da aquisição da ferramenta, que consta no 
processo administrativo, referente ao contrato nº 038/2022. 

Outra atividade desempenhada, no trimestre em questão, pela 
ESUDPE foi a interlocução com alguns colégios de ensino médio para definição 
do local de provas do referido processo seletivo, sendo realizado alguns ofícios 
e visitas técnicas.  

A ESUDPE optou por indicar a Escola Estadual Professor Almeida 
Café, localizada na Avenida FAB, Bairro Central, Macapá/AP, sendo a proposta 
acolhida pela comissão organizadora. Segue imagem do espaço: 

 
A cessão do espaço foi concedida a título gratuito, sendo realizada 

visita técnica no espaço pelos membros da ESUDPE, Comissão Organizadora 



 

do Processo Seletivo e por membros da Coordenadoria Geral de Administração.  
As visitas técnicas no espaço supra destacado foram realizadas nas 

seguintes datas: 02.08.2022, 23.08.2022, 03.09.2022 e 04.09.2022.  
A ESUDPE, por meio de sua Direção e Coordenação Técnica, em 

conjunto com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo em comento 
realizaram, diversas visitas técnicas a Instituições de Ensino Jurídico, tais quais 
como: a Universidade Federal do Estado do Amapá (UNIFAP), Faculdade 
Anhanguera (FAMA), Centro de Ensino Superior do Estado do Amapá (CEAP), 
Faculdade Estácio Amapá (FAMAP) e Faculdade Estácio MACAPÁ (SEMAA).  

As referidas visitas ocorreram entre os dias 17 a 24 de agosto de 
2022, conforme imagens abaixo: 

 

 
 

  
 
Além da divulgação nas Instituições de Ensino Superior a ESUDPE 

contou com o apoio da Coordenação de Comunicação da DPE-AP, que auxiliou 
com a divulgação do processo seletivo e de suas etapas nas redes sociais e site, 
senão vejamos: 

 



 

 
  

 
 
A ESUDPE com a sua equipe realizou a elaboração de atos atinentes 

ao processo seletivo como: organização e a minuta da lista de inscritos nas 
vagas gerais e das pessoas com deficiência ou que são negros, indígenas e 
quilombolas; lista com a divulgação do resultado dos recursos do inscritos; lista 
com o local da prova e a distribuição de sala por inscritos; minuta com a lista de 
classificados e desclassificados provisórios e permanentes. 

No dia 10 de agosto de 2022, foi encaminhado pela ESUDPE o 
memorando nº 016/2022, solicitando ao Gabinete Geral a designação de 
servidores para participarem na condição de fiscais de prova, sendo na ocasião 
designado 25 (vinte e cinco) servidores.  

A ESUDPE, no dia 31.08.2022, realizou curso de treinamento para os 
fiscais do processo seletivo. Criando, inclusive, material digital de orientação 
como grupo pelo aplicativo “whastapp” para orientação destes. Conforme se 
destaca na imagem a seguir:

 

 
 

 

 
 



 

  
A ESUDPE promoveu a impressão e o controle das avaliações, o 

levantamento de materiais a serem empregados no dia da prova, 
acompanhamento dos fiscais das provas e do preenchimento de atas sobre as 
intercorrências ou não do processo seletivo. Além da inserção das informações 
do andamento do processo seletivo no site da Defensoria Pública. 

Apresentamos imagens das provas impressas, da comissão de 
organização, da equipe de fiscais e colaboradores que auxiliaram neste 
processo seletivo: 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

No processo seletivo acabou por se inscrever 322 (trezentos e vinte e 
dois) acadêmicos. Todavia, compareceram para realizar a avaliação apenas 135 
(cento e trinta e cinco) inscritos, com apenas 02 (dois) candidatos aprovados. 

 
- Relatório de diagnóstico de interesses de cursos de formação, 

aperfeiçoamento e atualização jurídica: 
 
No dia 07.07.2022, foi apresentado pela ESUDPE a gestão o relatório 

de diagnóstico de pesquisa, realizado junto aos membros e colaboradores 
(assessores e coordenadores) da DPE-AP, sobre o perfil e interesses de 
formação, aperfeiçoamento e atualização para direcionamento das atividades da 
ESUDPE.   

Com base neste estudo foi traçado novo planejamento de cursos para 
o segundo semestre do ano de 2022, sendo idealizado a realização de dois 
Cursos Extensivos sobre prática forense Criminal e Cível, que ocorreram entre 
o período de agosto a novembro do corrente ano. 

 
- Plano Pedagógico Institucional:  
 
Conforme solicitação da gestão, foi desenvolvido o plano pedagógico 

institucional, sendo apresentado a minuta no dia 26.07.2022. 
O referido plano institucional descreve a metodologia e os objetivos 

da ESUDPE para o planejamento acadêmico para o ciclo de 2022 a 2024. 
Apresentando a comunidade o organograma funcional da ESUDPE, 

a missão, visão, valores, objetivos gerais e específicos, o perfil que se pretende 
desenvolver dos membros da Defensoria Pública, servidores e demais 
colaboradores, para usuários dos serviços da DPE-AP. 

Na oportunidade, foi divulgado os referenciais pedagógicos, diretrizes 
pedagógicas, processo educacional, avaliativo entre outros. 

O plano pedagógico está disponível para acesso dos usuários, no 
portal da DPE-AP, no link: 
https://defensoria.ap.def.br/storage/escolasuperior/pdforiginal/61550488562e03
923a6613.pdf 

No mês de julho foi alimentado no hotsite foi postado um pequeno 
resumo sobre informações contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional. 
Conforme imagem abaixo: 

 

https://defensoria.ap.def.br/storage/escolasuperior/pdforiginal/61550488562e03923a6613.pdf
https://defensoria.ap.def.br/storage/escolasuperior/pdforiginal/61550488562e03923a6613.pdf


 

Além de alimentação com relatório de atividades dos últimos 3 (três) trimestres 
e o nosso PPI, todos devidamente postado na página da Escola Superior. 
 

- Visita institucional a Escola Judicial do Amapá (EJAP)  
 
No dia 25.08.2022, o Diretor e Coordenador Técnico da ESUDPE 

realizou visita institucional com a Coordenadora Pedagógica da Escola Judicial 
do Amapá. 

Na ocasião foi conversado sobre as boas práticas realizadas no 
EJAP, assim como explicado aos representantes da ESUDPE todo o 
procedimento (planejamento, regulamentação e outros) para oferta de cursos 
extensivo e de Pós-Graduação Latu sensu. 

No dia 30.09.2022, por meio da interlocução supramencionado, foi 
realizado reunião com a Magistrada Nelba de Souza Siqueira, que está à frente 
de ações voltadas para implantação da Justiça Restaurativa no Estado do 
Amapá. 

Em face do citado diálogo, foi garantido reserva de vagas aos 
Defensores Públicos do Estado do Amapá para participarem do Workshop: 
“Como tornar sua prática mais atuante – experiência presencial Terry O’Connel 
e Paulo Moratelli”, que tem por finalidade aperfeiçoar os operadores do Direito 
quanto a práticas e teoria sobre Justiça Restaurativa, transformativas de conflitos 
e crimes, filosofia e psicologia por meio de uma experiência reflexiva baseado 
em casos nacionais e internacionais. 

O referido evento será realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 
2022, com carga horária de 16 (dezesseis) horas.  

No dia 05.10.2022, por meio de memorando a ESUDPE solicitou a 
Gestão a aquisição de 15 (quinze) vagas para o citado workshop.    

Segue imagem abaixo, da reunião realizada com o EJAP pelo ZOOM: 

 
 

- Interlocução junto ao Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM): 

 
No dia 24.10.2022, a ESUDPE por meio de sua Direção realizou 



 

reuniões remotas com membros do IBDFAM estreitando relacionamentos 
institucionais com o referido instituto. 

Na oportunidade, foi idealizado a realização do I CONGRESSO DE 
DIREITO DE FAMÍLIA – IBDFAM/AP, a ser realizado nos dias 24.11.2022 (08:00 
às 12h00.) e 25.11.2022 (08:00 às 12h00. / 14h00 às 19h00.), no auditório da 
Federação do Comércio.  

Por oportuno, destacamos que o IBDFAM é uma entidade técnico-
científica, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de desenvolver e divulgar o 
conhecimento sobre o Direito das Famílias, além de atuar como força 
representativa nas demandas sociais que recorrem à Justiça.  

Por meio, desta interlocução, foi possível obter 20(vinte) vagas para 
aperfeiçoamento e atualização dos servidores e Defensores Públicos, com 
possibilidade de extensão de mais vagas caso haja demanda. Tudo conforme 
ofício nº 003/2022 – IBDFAM/AP. 

 
- Curso extensivo “Práticas Forenses Criminais Essenciais”: 
 
A ESUDPE estruturou o curso em seis aulas, com a finalidade de 

atualizar e aperfeiçoar Defensores Públicos, Servidores, comunidade acadêmica 
e advogados. 

Para a realização do evento, foram realizadas interlocuções junto a 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amapá, Instituições de Ensino Superior 
do Estado do Amapá e Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

O Curso iniciou com a aula magna “Teoria da Nulidade no Processo 
Penal”, que foi ministrada pelo Juiz Federal de Alagoas, ROSMAR ANTONNI 
RODRIGUES ALENCAR, que é autor de diversos livros pela editora JusPodivm 
e outras, assim como Doutor em Direito pela PUC-SP, Mestre em Direito pela 
UFBA, Professor Adjunto da FDA-UFAL, Professor Titular da UNIT (AL). 

A referida aula ocorreu pelo ZOOM, sendo transmitida também no 
Canal do Youtube da Defensoria Pública do Estado do Amapá. Conforme card 
de divulgação a seguir:  



 

 

 
 
 
A referida Aula Magna contou com a inscrição de 300 (trezentas) 

pessoas, sendo que participaram ativamente do evento 166 (cento e sessenta e 
seis pessoas).  

Diversos inscritos participou da live de transmissão na Faculdade 
Estácio Amapá. Como se verifica na imagem abaixo: 

  
 
Em razão da agenda dos demais convidados, se deu a continuidade 

do citado curso nas datas dos dias: 19.09.2022 a 23.09.2022. 
 



 

 
 
O citado evento contou com a participação dos seguintes 

palestrantes:  
 

• 19.09.2022 -   Aula sobre "Cadeia de custódia da Prova Penal": 
a referida aula foi ministrada pelo Professor Marcelino Freitas da Silva, Advogado 
militante na área Penal e Processual Penal, Ex-Professor do Curso de Direito da 
Faculdade Estácio Amapá, Ex-Professor no Curso de Pós-Graduação da ESA - 
Escola de Superior de Advocacia do Amapá, Ex- Professor da Pós-Graduação 
da FAMA - Faculdade de Macapá - Anhanguera, Ex-Policial Militar do Estado do 
Amapá. Graduado em Direito pelo CEAP, Pós-Graduação em Direito Penal e 
Processual Penal pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus-SP. 

O objetivo da aula teve por finalidade reforçar, aperfeiçoar ou 
atualizar, os participantes sobre a cadeia de custódia das provas aplicado ao 
processo penal com reflexão sobre seus princípios, características, finalidades, 
formas e meios de provas e a prática forense estabelecida pelos Tribunais 
Pátrios, em especial pelo entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, em especial após a implementação do Pacote Anticrime. 

Participou, neste dia, 96 (noventa e seis) inscritos, além de 
Defensores Públicos convidados e advogados. 

 

• 20.09.2022 - Aula sobre "Prescrição da pena e a atuação do 
defensor público criminal para o reconhecimento deste instituto": a referida 
aula foi ministrada pelo Dr. Maurício Silva Pereira, Advogado criminalista, pós-
graduado em ciências penais, Ex-Conselheiro da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos da OAB/AP e membro do Comitê Estadual de Combate à tortura. 

O objetivo da aula foi consolidar o conhecimento do público-alvo sobre 
o instituto da prescrição da pena, abordando sobre sua natureza jurídica, 
espécies, efeitos da prescrição e competência para a sua declaração, bem como 



 

reflexão sobre a aplicação deste instituto pela jurisprudência pátria, sob a 
perspectiva defensiva em ações criminais. 

Contou com a participação de 148 (cento e quarenta e oito) inscritos, 
além de Defensores Públicos convidados e advogados. 

 

• 21.09.2022 – Aula sobre “Direito Penal do inimigo: aspectos 
práticos e jurisprudência do STJ”: a referida aula foi ministrada pelo Defensor 
Público Jefferson Alves Teodósio, coordenador do Núcleo Especializado 
Criminal de Macapá, mestrando em Direito Público pela Universidade Católica 
de Brasília. 

O objetivo da aula foi proporcionar aos inscritos com base na teórica 
do Direito Penal do Inimigo e o Garantismos Penal, bem como refletir a evolução 
legislativa e jurisprudencial, assim como o desafio diário dos Defensores 
Públicos para garantia do devido processo legal. 

Presenciaram o evento 134 (cento e trinta e quatro) inscritos, além de 
Defensores Públicos convidados e advogados. 

 

• 22.09.2022 - Aula sobre "Atuação forense do Defensor Público 
na Execução Penal": a referida aula foi ministrada por Felipe Schmitz da Silva, 
Defensor Público no Estado de Santa Catarina, foi Conselheiro no biênio de 
2016/2018. Já atuou no Núcleo Regional de Lages e Criciúma e atualmente 
lotado no Núcleo Regional de São José na área de Execução Penal. Especialista 
em Direito Penal e Processo Penal. 

A aula teve por finalidade aperfeiçoar e atualizar as boas práticas 
realizadas no âmbito da atuação na Execução Penal. Abordou sobre as políticas 
criminal e penitenciária adotada em nosso País, sendo pontuado sobre a 
execução da pena privativa de liberdade, livramento condicional e suspensão 
condicional, pena restritiva de direito, medida de segurança e incidentes na 
execução penal. 

Presenciaram o evento 124 (cento e vinte e quatro) inscritos, além de 
Defensores Públicos convidados e advogados. 

 

• 23.09.2022 - Aula sobre "O papel do Defensor Público Criminal 
em tempos de cólera persecutória dos excluídos": a referida aula foi 
ministrada por Amilton Bueno de Carvalho, Ex-Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul. Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Ciências 
Sociais de Florianópolis (CESUSC). Doutor Honoris causa pela Faculdade de 
Direito de Cachoeiro do Itapemerim. Membro do Instituto dos Advogados do Rio 
Grande do Sul, da Associação dos Juízes para a Democracia e do Conselho 
Científico do Instituto Latinoamericano de Altos Estudos, Colômbia. Professor 
Visitante em cursos de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, autor 
e co-autor de diversos livros, entre eles: “Direito Penal a marteladas – algo sobre 
Nietzshe e o Direito”, “Eles, os Juízes Criminais Vistos por Nós, os Juízes 
Criminais”, “Magistratura e Direito Alternativo” e “Garantismo Penal Aplicado. 
Palestrante em nível nacional e internacional, desde 2011.   

A aula teve por finalidade despertar a compreensão do papel do 
Defensores Públicos Criminais para mudança do cenário de punitivismo 
exacerbado pelo Poder Judiciário, bem como as suas práticas na persecução 
penal, e seu papel institucional como arauto da Defesa dos Direitos dos 
Excluídos associando a valores do garantismo penal e do abolicionismo penal. 



 

Presenciaram o evento 129 (cento e vinte e quatro) inscritos, além de 
Defensores Públicos convidados e advogados. 

A referida aula fechou o curso extensivo com o acolhimento de todos 
os participantes e convidados com um coffe break. 

A ESUDPE contou para realização do Curso Extensivo com apoio de 
diversos colaboradores e setores, tais quais como: 

 
 
 

A organização só foi possível, em face principalmente do apoio do 
setor de Comunicação, Tecnologia da Informação, Gestão Geral de 
Administração, Contratação e a membros da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá que acompanharam a organização e acolherão a todos os participantes. 

Apresentamos a seguir algumas imagens do evento: 
  

 

 

 



 

 
 

 
A ESUDPE emitiu certificados para todos os seis convidados que 

participaram ministrando as aulas do Curso Extensivo, assim como foi emitido 
614 (seiscentos e quatorze) certificados para o público que frequentou o evento.  

 
- Estreitamento das relações institucionais com as Instituições de 

Ensino Superior do Amapá: Faculdade Anhanguera de Macapá (FAMA), Centro 
de Ensino Superior do Amapá (CEAP), Faculdade Estácio Amapá (FAMAP), 
Faculdade Estácio Macapá (SEAMA), Faculdade Brasil Norte (FABRAN) e 
Universidade Federal do Estado do Amapá (UNIFAP).  

 

• No dia 29.07.2022, foi encaminhado o ofício nº 05, para 
Universidade Federal do Estado do Amapá, com a finalidade de consolidar 
parcerias para estágio forenses obrigatório e não obrigatório. 

• No dia 02.08.2022, foi encaminhado o ofício nº 12 para 
Universidade Federal do Estado do Amapá, com a finalidade de consolidar 
parcerias para estágio forenses obrigatório e não obrigatório. 

• No dia 02.08.2022, foi encaminhado o ofício nº 13 para 
Universidade Estadual do Amapá, com a finalidade de consolidar parcerias para 
estágio forenses obrigatório e não obrigatório. 

• No dia 02.08.2022, foi encaminhado o ofício nº 14 para Faculdade 
Estácio do Amapá e Estácio Macapá, com a finalidade de consolidar parcerias 
para estágio forenses obrigatório e não obrigatório. 

• No dia 10.08.2022, foi encaminhado o ofício nº 17, para Faculdade 
Brasil Norte (FABRAN), com a finalidade de consolidar parcerias para estágio 
forenses obrigatório e não obrigatório. 

 
- No dia 30.09.2022, representação da ESUDPE/AP, na segunda 

reunião ordinária, no Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
Gerais, perante a Comissão da Escolas Superiores das Defensoria Pública, a 
fim de deliberar sobre ações em conjunto de todas as Escolas Superiores.  

Segue abaixo imagem do encontro: 



 

 
 
- A Faculdade Estácio Amapá por meio da sua Coordenação do Curso 

de Direito encaminhou ofício para realização do projeto de extensão denominado 
“"ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO REEDUCANDO DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ-IAPEN COMO 
IMPLEMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA", junto a esta Escola 
Superior. 

  Em conjunto com a referida Instituição de Ensino Superior foi 
estruturado oficinas com acadêmico do oitavo e décimo período, a ser executado 
pelo Núcleo de Execução Penal, desta Defensoria Pública. 

As oficinas ocorrerão no 21.07.2022, foi ministrada pelas Defensoras 
Públicas ELANE FERREIRA DANTAS e MARIANA SANTOS LEAL DE 
ALBUQUERQUE. 

Na oportunidade, foi ensinado aos acadêmicos sobre as 
funcionalidades do Sistema SEEU e as aspecto práticos da ferramenta. 

A ideia por trás da atividade era proporcionar a estes acadêmicos uma 
visão operacional sobre o acompanhamento jurídico da população carcerária. 

Além da oficina, foi realizado visita técnica, assim como registrado na 
matéria divulgada no site institucional no link: 
https://defensoria.ap.def.br/noticias/convenio-entre-defensoria-publica-e-
estacio-ampliara-assistencia-juridica-para-reeducandos-do-iapen%20. 

  
Segue abaixo algumas imagens da atividade: 

https://defensoria.ap.def.br/noticias/convenio-entre-defensoria-publica-e-estacio-ampliara-assistencia-juridica-para-reeducandos-do-iapen
https://defensoria.ap.def.br/noticias/convenio-entre-defensoria-publica-e-estacio-ampliara-assistencia-juridica-para-reeducandos-do-iapen


 

  
 

 
5. Estratégia de atuação da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Amapá 
 
Para o ano de 2022, considerando a atual estrutura da ESUDPE e da 

mudança de gestão na direção, foi solicitado pela gestão a confecção do Plano 
Pedagógico Institucional (PPI) para dar o direcionamento das atividades da 
Escola para o próximo Biênio. 

Com base no Plano Pedagógico Institucional foi criado plano de ação 
para o segundo semestre de 2022, sendo priorizado a organização e execução 
do primeiro processo seletivo de estágio forense, a interlocução com as 
Instituições de Ensino Superior e a capacitação e aperfeiçoamento dos 
membros, servidores, estagiário e acadêmicos. 

 Tudo para alcançar as diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 
121/2019 e a Resolução 25/2020. 

 
6. DIFICULDADES   
 
Neste trimestre a Escola Superior, com a organização do processo 

seletivo de estágio forense verificou a necessidade de aquisição de notebooks 
para o uso da Coordenação Técnica e da Assessoria da Escola Superior, assim 
como para apoio no credenciamento e inscrição de eventos.  

Outros materiais relevantes é a aquisição de materiais de expediente 
em maior volume como papel A4, toner para impressora, aquisição de 
impressora colorida a laser para impressão de certificados a palestrantes e 
organizadores, envelopes com lacres, papeis, selos, papel fotográfico para 
divulgação das artes dos eventos, papel vergê, couchê ou offset para emissão 
dos certificados.  

Verificamos que os cursos propostos presencialmente foram bem 
recebidos pelos participantes.  

Porém, a maior adesão ocorreu no evento remoto que contou com a 
participação do palestrante ROSMAR RODRIGUES. 

Desta feita, acreditamos que os cursos de extensão teriam uma maior 
envergadura e alcance, se fosse celebrado de maneira híbrida.  

Outro fator relevante e necessário, é a ampliação do espaço 
disponível no site para armazenamento de vídeos de Cursos da ESUDPE, bem 
como a aquisição de câmera e computador para transmissão dos eventos 
presenciais, assim como treinamento de colaboradores do setor de tecnologia 
da informação e da comunicação para esta finalidade. 



 

Acreditamos que este investimento dará um retorno não só para as 
atividades da Escola Superior como também ampliará a capacidade de registro 
de outras atividades da Defensoria Pública permitindo a melhor interação com 
os usuários e colaboradores.  

Outro fator de dificuldade é o espaço para realização de eventos 
promovidos pela Escola Superior.  

No Estado existem poucas opções de espaço e em sua grande parte 
comporta no máximo 180 (cento oitenta) pessoas, com ressalva para o auditório 
da Ordem dos Advogados e do Centro de Convenções do Centro de Ensino 
Superior do Amapá (CEAP), o que dificuldade a realização de eventos mais 
amplos. 

Nos espaços existentes grande parte só é cedido a título oneroso. 
Compreendemos que há de se pensar a longo prazo para que na sede da 
Defensoria Pública possua um auditório com a capacidade para o recebimento 
de no mínimo 300 (trezentas) pessoas, para ações educativas em larga escala 
e outras ações institucionais internas. 

Sugerimos, também, para que a Escola Superior possa promover 
eventos com grandes palestrantes de envergadura nacional e regional, se faz 
necessário a celebração de contratos prévios com empresas hoteleiras e 
restaurante para o acolhimento dos convidados e das autoridades que sejam 
recepcionadas pela Defensoria Pública do Estado do Amapá, a fim de possibilitar 
uma maior segurança na execução das ações planejadas pela ESUDPE. 

Podemos, também, apontar como algo a ser aprimorado é o 
alinhamento das ações estratégicas com o calendário letivo das Instituições de 
Nível Superior e Públicas. 

Um ponto de adesão apresentado no curso promovido pela ESUDPE 
é a alta taxa de inscrição dos colaboradores da Defensoria Pública. Entretanto, 
a alta taxa de evasão nas programações propostas.   

A ESUDPE por meio de seu corpo técnico buscou para mitigar a 
evasão dos eventos entrar em contato com todos os inscritos do curso extensivo 
realizado neste trimestre. Todavia, por vezes encontrou dados inseridos errados 
pelos participantes ou até mesmo as mensagens enviadas foram ignoradas.  

Este contato individual com cada inscrito demandou muito tempo, que 
poderia ser empregado em outras atividades.  

Por este motivo, sugerimos que seja adquirido pela Defensoria 
Pública celulares coorporativos, assim como se adquira programa de envio de 
mensagens em lotes instantâneas por SMS, e-mail e WhatsApp, que poderá 
auxiliar na divulgação do evento, assim como na promoção de outras atividades 
sociais promovidas pela Defensoria Pública através dos seus núcleos de 
atendimento. 

De outro giro, destacamos que as ações promovidas pela ESUDPE 
só serão possíveis para execução, com a continuidade do engajamento de todos 
os membros, servidores e colaboradores para tanto se necessita que promova 
incentivos a estes colaboradores.  

Por este motivo, em nossa ótica seria relevante a criação de um 
programa de incentivo a Defensores Públicos e colaboradores para participação 
na operacionalização e adesão dos projetos planejados pela ESUDPE. 

Estes são os pontos de atenção percebidos neste trimestre. 
 
 



 

7. GESTÂO DE ATIVIDADES E PROJETOS 
 
Neste trimestre todas as atividades que foram executadas foram 

direcionadas conforme o Plano Pedagógico de Desenvolvimento Institucional e 
informações colhidas, após o estudo do questionário de pesquisa efetuado no 
segundo trimestre aos Membros, Servidores e Colaboradores da Defensoria 
Pública.    

As atividades acimas reportadas possibilitou não só a atualização e 
aperfeiçoamento dos membros e servidores como também aproximou a 
Defensoria Pública da Comunidade Acadêmica fortalecendo os valores 
institucionais e a missão traçada por esta Defensoria Pública. 

 
Destacamos, também, o avanço nas ações colaborativas entre 

setores, em especial com o Gabinete Institucional, Coordenação de 
Planejamento Estratégico, Coordenação de Tecnologia da Informação, 
Coordenação de Comunicação, Coordenação Geral de Administração, 
Coordenação de Contratação entre outros. 

 
Destacamos, o engajamento de Defensores Públicos em ações 

educativas e em especial nos cursos de formações, bem como a disponibilidade 
dos membros para ministrar cursos e compor a organização do processo seletivo 
promovido pela Escola Superior. 

 
Outro fator, relevante, é a aproximação e a interlocução com outras 

Defensorias Públicas por meio do Conselho Nacional da Defensoras e 
Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE). 

 
E o retorno positivo das ações executadas pela Escola pelos 

membros da DPE-AP, servidores e comunidade acadêmica. 
 
8. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
Por ora, o referido item se encontra prejudicado, uma vez que está 

ocorrendo a reformulação do plano de Desenvolvimento Institucional e 
Estratégico que considera as atribuições e diretrizes traçadas listadas na Lei 
Complementar nº 121/2021. 
 

Por este motivo, passaremos a realizar a análise adequada quanto a 
este item no próximo relatório trimestral, visto que se faz necessário ainda à 
validação do novo planejamento pela nova gestão da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá.  

 
9. CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 
Apesar das dificuldades destacadas no presente relatório, notamos a 

constante evolução e organização da Defensoria Pública, em especial na 
organização e na sinergia entre os setores.  

Verificamos agilidade nos processos internos, engajamento dos 
Membros e Servidores para execução das atividades delegadas. 

Estamos cientes que o atual momento e de dar continuidade ao ciclo 



 

de reestruturação e de consolidação da Escola Superior da Defensoria Pública 
do Amapá, frente as recentes mudanças institucionais. 

Por ser uma Defensoria Pública recente instituída apresentou grandes 
avanços com a organização e execução do primeiro processo seletivo de estágio 
forense, o que demanda a interação de diversos setores. 

Acreditamos que por meio das atividades realizadas neste trimestre 
fortaleceu o conhecimento sobre as atividades primárias e secundárias 
realizadas pela Defensoria Pública. 

Está nítido o amadurecimento institucional para alinhar todas as 
atividades a missão e os valores institucionais. 

Por fim, a sinergia entre as ações institucionais com a Escola é 
fundamental para propiciar um espaço de democratização da educação em 
direitos, informação, motivação e conscientização dos usuários dos serviços da 
Defensoria, em especial quanto aos seus direitos fundamentais, bem como para 
o aperfeiçoamento e preparo de todos os membros, servidores e estagiários, 
assim como com a integração social com futuros operadores do Direito. 

Este é o relato sobre as atividades executadas neste trimestre. 
A Escola Superior por meio de sua equipe técnica se coloca a 

disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre as informações contidas neste 
relatório. 

Macapá, 17 de outubro de 2022.  
 
 
ROBERTO COUTINHO FILHO 
Diretor da ESUDPE-AP 
 
 
MILTON PEREIRA NETO 
Coordenador Técnico da ESUDPE-AP  
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