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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá é dirigida por um 
Defensor Público nomeado pelo Defensor Público Geral para um 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. 
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2. IDENTIFICAÇÃO 
 

2.1 Dados Identificadores 
 

Endereço Postal: Avenida Raimundo Álvares da Costa, 676 - 
Centro, Macapá - AP | CEP: 68900-074 

 
Endereço eletrônico:  
 
Site: https://defensoria.ap.def.br/ 
 
 
2.2 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. 

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

ano de 2022, teve 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. 
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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, ATÉ O MÊS DE 

ABRIL DE 2022: 
 
Para o cumprimento das atividades institucionais no referido ano de 

2022, a Escola Superior a princípio sob a gestão do Defensor Público Igor 
Silveira Freire planejou como prioridade para o primeiro trimestre a elaboração 
de edital simplificado e seleção para a Contratação do Coordenador Técnico da 
ESUDPE.  

 
Profissionalização e sistematização dos fluxos e foco na 

continuidade dos projetos traçados e desenvolvidos no ano de 2021. 
 
Foco na atuação política e diretiva do Diretor da ESUDPE não mais 

como operacionalizador dos eventos. 
 
Estabelecimento de busca ativa de ideias de projetos e estímulos 

aos membros da DPE-AP, para sugestão e participação de projetos. 
 
Atuação em conjunto com a COPLAN na Institucionalização e 

capacitação dos setores administrativos.  
 
Projeção dos valores e missão da Defensoria Pública, por meio de 

projetos de extensão que gere impacto na comunidade amapaense.  
 
Por fim, a transição para a nova gestão, visto que o então Diretor da 

ESUDPE na época estava aguardando sua nomeação para a Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão. 

 
Feitas estas considerações, passamos a descrever as atividades 

desenvolvidas, neste ciclo de janeiro a abril de 2022, senão vejamos: 
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- No mês de janeiro foi elaborado e lançado edital, em processo 
seletivo simplificado, no qual foram realizadas 72 (setenta e duas) inscrição, 
com muitos profissionais capacitados e com conhecimento sobre o papel 
Institucional da Defensoria Pública. 

 
Esclarecemos, que neste período, foram realizadas entrevistas com 

os candidatos selecionados, após a fase da análise documental, por meio da 
plataforma ZOOM. 

 
Ao término da seleção foi escolhido o inscrito Milton Pereira Neto, 

que é Professor e Coordenador do Curso de Direito na Faculdade Estácio 
Amapá. Advogado inscrito na OAB/AP mº 2083. 

 
O candidato que foi selecionado teve experiência com gestão 

pública quando exerceu o patrocínio do Município de Ferreira Gomes durante 
os anos de 2012 a 2016, assim como é Especialista em Direito Processual 
Moderno, pela instituição Anhanguera e Mestrando em Políticas Públicas e 
Gestão de Educação Superior da Universidade Federal do Ceará.  

 
Além de ter interlocução com inúmeros gestores de outras entidades 

do Ensino Superior Amapaense, Colégios Públicos e Particulares, Instituições 
Públicas e Privadas. 

 
O colaborador Milton Pereira Neto foi nomeado para a função de 

Coordenador Técnico da ESUDPE, em 14.02.2022, pelo Defensor Público 
Geral da época Dr. Diogo Brito Grunho. 

 
- No dia 24.01.2022, a ESUDPE por meio do Diretor Igor Silveira 

Freire elaborou minuta do regulamento do segundo concurso para ingresso na 
carreira de Defensor Público do Estado do Amapá, sendo encaminhado para 
apreciação do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

 
- Entre o dia 07.02.2022 a 18.02.2022, se realizou o Curso Básico de 

Libras focado no atendimento da Defensoria Pública.  
 
A demanda surgiu após a necessidade constada pelo núcleo de 

execução. A referida atividade oportunizou a interlocução da Defensoria 
Pública com a Comunidade Surda. Conforme imagem abaixo: 
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- No dia 07.02.2022, foi estabelecido pela ESUDPE cronograma do 
Curso de Formação da Defensora Pública Silvia Pittigliani. 

 
- Entre os dias 09.02.2022 a 23.02.2022 foi realizado o Curso de 

Formação por preceptoria a Defensora Pública Silvia Pittigliani.  
 
- Dia 10.02.2022, foi emitido certificado do Curso de Formação do 

Defensor Público Raphael de Almeida Lobo. 
 
- Dia 14.02.2022, foi emitido certificado do Curso de Formação da 

Defensora Pública Helena Lúcia Romero dos Santos. 
 
- Dia 18.02.2022, ocorreu a realização de uma reunião dos membros 

da ESUDPE para com a Coordenadora da COPLAN, Sra. Geovana Cabral, 
para traçar a metodologia a ser aplicada nas oficinas setoriais e discutir formato 
dos questionários a serem submetidos aos membros, servidores e 
coordenadores da DPE AP.  Conforme imagem abaixo: 

 



 

E-mail: diresudpe@defensoria.ap.def.br – Tel.: (96) 99189-7321 – Endereço: Avenida 
Raimundo Álvares da Costa, nº 676, CEP: 68.900-074 

 
  

 
 
 
- Dia 21.02.2022, foi elaborado o projeto: por dentro da Defensoria 

Pública, que tinha por objetivo aproximar a comunidade acadêmica do Ensino 
Superior por meio de visitas técnicas. Todavia, pela mudança de gestão e pela 
restruturação de alguns setores, optou por suspender provisoriamente o 
referido projeto podendo ser executado para o próximo ano corrente. 

 
- Dia 21.02.2022, foi apresentado a gestão o Projeto Defensoria 

Pública: em prol delas, que tem por finalidade apresentar palestras de 
conscientização de Direitos Humanos e Cidadania voltados para o público 
feminino, além de oferta de serviços educacionais por meio de instituições 
parceiras de Ensino Superior.  

 
- Dia 23.02.2022, foi realizado pelo Coordenador Técnico da 

ESUDPE interlocução junto ao Direito Regional das Faculdades Estácio Amapá 
e Macapá, para firmar projetos de extensão envolvendo os cursos destas 
unidades, assim como para discutir a eventual celebração de convênios e 
termos de parcerias. Conforme imagem abaixo:  
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- Dia 23.02.2022, foi realizado interlocução pelo Coordenador 

Técnico da ESUDPE junto a Coordenação Pedagógica do Colégio Estadual 
Lauro Chaves para celebração de parceria para execução do projeto piloto 
Defensoria Pública: em prol delas, que ocorrerá no dia 07.05.2022. Conforme 
se depreende da foto abaixo: 

 
 
- Dia 24.02.2022, foi elaborado e encaminhado a COPLAN de 

questionário sobre clima organizacional. 
 
- Dia 28.02.2022 foi emitido certificado do Curso de Formação da 

Defensora Pública Silvia Pittigliani. 
 
- Dia 28.02.2022, foi estabelecido pela ESUDPE cronograma do 

Curso de Formação dos Defensores Públicos André Felipe, José Augusto 



 

E-mail: diresudpe@defensoria.ap.def.br – Tel.: (96) 99189-7321 – Endereço: Avenida 
Raimundo Álvares da Costa, nº 676, CEP: 68.900-074 

 
  

Norat Bastos Filho e Ramon Simões de Souza. 
 
- Dia 09.03.2022, a ESUDPE auxiliou o Defensor Público Geral com 

o preenchimento da Pesquisa Nacional da Defensoria Pública do ano de 2022. 
No aspectos relacionados a Escola Superior. 

 
- Dia 10.03.2022 ocorreu a participação e apoio dos integrantes da 

ESUDPE para a realização da oficina de desdobramento da cadeia de valor e 
do planejamento estratégico institucional direcionado aos servidores no sentido 
de cooperarem para elaboração da proposta: do regimento interno da DPE AP, 
do diagnostico situacional da instituição, com a ferramenta SWOT, além do 
levantamento de necessidades por meio de questionário. Segue imagem a 
seguir: 

 
 
 
Destacamos que o referido evento foi organizado pela Coordenação 

de Planejamento da DPE AP. 
 
- Dia 21 a 26.03.2022 foi realizado reuniões gerenciais de transição 

de gestão da ESUDPE entre o Defensor Público Igor Silveira Freire e Roberto 
Coutinho Filho, sendo que participaram das referidas atividades Sr. Milton 
Pereira Neto (o Coordenador Técnico da ESUDPE) e a Sra. ELIZAMA DE 
PAULA R. R. DIAS (responsável por atividades de nível II da ESUDPE). 

 
- Dia 21.03.2022, a ESUDPE se fez representada por seu Diretor na 

Inauguração das sedes regionais em Amapá e Calçoene. 
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- Dia 24.03.2022, a ESUDPE se fez representada por seu Diretor no 

evento: Condege no Meio do Mundo.  
 
- Dia 25.03.2022, a se fez representada por seu Diretor na posse do 

novo Defensor Público Geral, Dr. José Rodrigues. 
 
- No dia 04.04.2022 foi realizado o empossamento do novo Diretor 

da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá, Dr. Roberto 
Coutinho Filho, segundo demonstra imagem abaixo: 
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- No dia 04.04.2022, a ESUDPE por meio de seu Diretor e a 
Defensoria Pública através dos Coordenadores dos Núcleos  de Execução 
Penal e Núcleo Penal realizaram reunião com o Professor Marcos André 
Barros Pereira e com a Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Estácio 
Amapá para deliberarem sobrea a viabilidade de mover ação de extensão de 
“assistência jurídica a reeducandos do Instituto Penitenciário do Estado do 
Amapá – IAPEN como implemento da Dignidade Humana”. Segundo se 
contata na imagem abaixo: 
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- No dia 30.03.2022 a 11.04.2022 realização do Curso de Formação 
dos Defensores Públicos André Felipe, José Augusto Norat Bastos Filho e 
Ramon Simões de Souza. Apresentamos algumas evidências a seguir: 
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- No dia 06.04.2022, foi realizado reunião com a Professora Paula 

Bastone, docente da Universidade Federal do Estado do Amapá e membros da 
sociedade civil com o objetivo de analisar a possibilidade de celebração de 
termo de parceria entre a ESUDPE e a Universidade para participar de ações 
educacionais e sociais no Projeto: Guardiões Ribeirinhos. 

 
- No dia 07.04.2022, foi realizado a interlocução da ESUDPE, por 

meio do Diretor Roberto Coutinho Filho, a Caixa de Assistência dos 
Advogados. Conforme se depreende da imagem abaixo: 

 
 

- No dia 08.04.2022 se realizou o Treinamento com o apoio da 
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Coordenadoria de Tecnologia da Informação de “Sistemas da DPE”, conforme 
informativo e imagem abaixo: 
 

 
 
 

- No dia 06.04.2022, foi apresentado o Projeto Defensoria Pública: 
Por um Amapá inclusivo – Autismo. O referido projeto foi concebido em 
parceria com o departamento de comunicação para conscientizar sobre os 
Direitos das Pessoas classificas com o espectro autista.  

 
No mês de abril ocorrerão postagens e vídeos nas redes sociais da 

Defensoria, como demonstra as imagens abaixo: 
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Esclarecemos que o projeto findará no dia 10 de maio de 2022, com 

a mesa redonda que será realizada na Faculdade Estácio Amapá, que contará 
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com a Defensora Pública Luma Pacheco e com os convidados Joab Moraes e 
Renivaldo Costa, que são organizadores da obra: “Leis e Direitos das Pessoas 
com Transtorno de Espectro Autista: a experiência do Amapá”. 

O referido projeto ganhou boa repercussão na Sociedade 
Amapaense que foi vinculado em veículos de imprensas, conforme notícia em 
destaque abaixo: 

Mesa redonda e lançamento de livro levantam discussão sobre o autismo 
no Amapá – Diário do Amapá - Compromisso com a Notícia (diariodoamapa.com.br) 

 
Apresentamos o informativo do evento: 

 
 
- No dia 07.04.2022 se realizou visita Institucional a Escola Superior 

do Legislativo Amapaense, conforme a imagem:  
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- Nos dias 11, 12 e 18.04.2022 se realizou o Curso da Plataforma 
Solara para o SIAC do Estado do Amapá, a representantes das unidades 
Beirol, Centro, Zona Oeste, Zona Sul, Santana, Laranjal do Jari conforme foto 
abaixo: 

 
 

- No dia 11.04.2022, se realizou reunião com o departamento de 
Tecnologia da Informação para alinhamento da criação do portal da ESUDPE. 

 
- No dia 14.04.2022, se realizou a entrega da matriz atribuições da 

ESUDPE, matriz SWOT e relatório setorial anual, assim solicitado pela 
COPLAN.  

 
- No dia 14.04.2022, foi ofertado por da ESUDPE com o apoio da 

Coordenação de Tecnologia de Informação treinamento sobre os Sistemas 
utilizados pela DPE aos novos Defensores Públicos. Segue imagem abaixo: 
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- No dia 20.04.2022 foi emitido o certificado de conclusão do Curso 
de Formação dos Defensores Públicos André Felipe, José Augusto Norat 
Bastos Filho e Ramon Simões de Souza. 

 
- No dia 20.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 

de Formação o Dr. Pedro Pedigoni Gonçalves, com o tema "Encontro com o 
Conselho Superior da DPE-AP (conhecendo as Resoluções)", realizado 
presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) horas. 
 

- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 
de Formação a Dra. Adegmar Pereira Laiola, com o tema "Júri - Primeira Fase 
e Plenário", realizado presencialmente no dia 11/04/2022, com carga horária de 
02 (duas) horas. 

 
- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 

de Formação a Dra. Ana Candida Oliveira Frota, com o tema “Atuação Prática 
no Atendimento à Criança e ao Adolescente", realizado presencialmente 

no dia 08/04/2021, com carga horária de 02 (duas) horas”. 
 
- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 

de Formação a Dra. Camila Batista Gonçalves, com o tema "Atuação Prática 
no Atendimento à Criança e ao Adolescente", realizado presencialmente 

no dia 08/04/2021, com carga horária de 02 (duas) horas. 
 
-  No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em 

Curso de Formação a Dra. Elane Ferreira Dantas, com o tema "Atuação Prática 
da DPE-AP na Execução Penal", realizado presencialmente no dia 11/04/2022, 
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com carga horária de 02 (duas) horas. 
 

- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 
de Formação a Dra. Gleyseny Rodrigues de Oliveira, com o tema "Encontro 
com o Conselho Superior da DPE-AP (conhecendo as Resoluções)", realizado 
presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) horas. 

 
- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 

de Formação a Dra. Helena Lúcia Romero dos Santos, com o tema "Atuação 
da DPE nos núcleos regionais", realizado presencialmente no dia 08/04/2022, 
com carga horária de 02 (duas) horas. 
 

- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 
de Formação o Dr. Jefferson Alves Teodósio, com o tema “Varas Criminais 
Residuais, alterações legislativas, ANPP e Prática em Audiência Criminal", 
realizado presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) 
horas. 

 
- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 

de Formação o Dr. Lauro Miyasato Junior, com o tema ““Varas Criminais 
Residuais, alterações legislativas, ANPP e Prática em Audiência Criminal", 
realizado presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) 
horas. 

 
- No dia 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso 

de Formação o Dr. Márico Fonseca C. Peixoto, com o tema "Atuação Prática 
do Núcleo Cível da DPE/AP", realizado presencialmente no dia 07/04/2022, 
com carga horária de 02 (duas) horas. 
 

- No dia 21 de abril de 2022 foi emitido o certificado de Palestrante 
em Curso de Formação a Dra. Zélia Moraes da Silva, com o tema  “Atuação 
Prática nas Varas de Família”, realizado presencialmente no dia 11.04.2022, 
com carga horária de 02 (duas) horas. 

 
- No dia 29.04.2022 o Diretor da Escola Superior Defensoria Pública, 

Dr. Roberto Coutinho Filho, representou a DPE/AP na primeira reunião da 
Comissão Especializada em Escolas Superiores e Centros de Estudos do 
CONDEGE, conforme informativo e imagem abaixo: 
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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, desta, no âmbito interno optou-se por focar 
pela continuidade na promoção e formação dos membros ingressantes da 
DPE-AP, bem como a propagação de cursos de aperfeiçoamento dos 
servidores e colaboradores da DPE-AP. 

 
Por sua vez, no âmbito externo estabeleceu a gestão por priorizar a 
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interlocução com Entes Públicos, entidades de Ensino Superior e Colégios 
Estaduais e Municipais, por meio do Programa: Defensoria Pública + Perto. 
Tudo para alcançar as diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 121/2019 
e a Resolução 25/2020. 

 
6. DIFICULDADES   
 
Em razão, da mudança de gestão da administração da Defensoria 

Pública, assim como da direção da ESUDPE, se fez necessário o 
realinhamento do plano de ação previamente elaborado no mês de fevereiro, 
sendo que neste momento se faz necessário compreender e consolidar a nova 
política institucional, bem como definir os fluxos de trabalhos dentro da filosofia 
traçada pela gestão. 

 
Neste primeiro trimestre entendemos como um ponto de atenção a 

ser melhorado a comunicação entre setores e o alinhamento de calendário 
comum de atividades de cunho educacional, dentro das atribuições da 
ESUDPE.  

 
Constatou-se a necessidade da contratação de mais um colaborador 

para o setor de comunicação, especialmente para ajudar a ESUDPE a 
publicizar as atividades e para dar cobertura aos eventos que estão propostos 
no plano de ação reformulado pela atual gestão. 

 
Destacamos, que em face das inúmeras frentes de atuação da 

Defensoria Pública, em especial com a chegada de novas ferramentas de 
atendimento ao público, a exemplo da carreta cidadã, se faz imprescindível o 
fortalecimento e o investimento do setor de comunicação que está 
intrinsicamente ligado ao Gabinete, a ESUDPE e aos Núcleos da Defensoria 
Pública. 

 
Outro ponto, que compreendemos imperioso para os avanços dos 

serviços prestados é a necessidade de aquisição de equipamentos próprio para 
a ESUDPE, como: Datashow, cabos HDMI, extensões, telas de projeção, 
microfones preferencialmente sem fio, mesa de som, cabos P2 e notebook 
destinado para utilização em eventos que serão ofertados.    

 
Cabe salientar, ainda, que é relevante que o curso de formação seja 

organizado por grupos de aprovados. Evitando um esforço de pessoal, material 
e tempo para a formação de um único defensor.    

 
De outra sorte, outro aspecto que necessita de atenção quando de 

que forma se dará o acesso ao orçamento e recursos próprios do fundo 
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destinado a ESUDPE para execução de projetos, quer seja para aquisição de 
materiais, contratação de professores ou para outras atividades inerentes as 
atribuições da Escola Superior em questão, sendo necessário uma 
regulamentação para dar segurança jurídica na utilização das rubricas 
destacadas no fundo. 

 
De outro giro, destacamos que as ações promovidas pela ESUDPE 

só serão possíveis para execução, se houver o engajamento de todos os 
membros, servidores e 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. 

 
Considerando o eixo de iniciação cientifica encontramos como 

fragilidade a ausência de dados que demonstrem as atividades essenciais 
prestadas pela Defensoria Pública.  

 
Outro fato relevante, para que se estimule a cultura na pesquisa e 

iniciação cientifica, se faz necessário a oferta de uma biblioteca digital e de um 
colaborador nos quadros da ESUDPE ou bolsistas que seja pesquisador para 
ministrar oficinas, acompanhar pesquisas e auxiliar a longo prazo para 
constituição de uma revista jurídica da DPE-AP. 

 
7. GESTÂO DE ATIVIDADES E PROJETOS 
 
Apesar das dificuldades elencadas no item anterior durante o mês 

de janeiro até o mês de abril de 2022, se conseguiu realizar e executar 
atividades essenciais para Defensoria Pública, principalmente com relação a 
formação de novos Defensores Públicos e na aproximação desta respeitável 
instituição com a comunidade acadêmica. 

 
Destacamos, também, o avanço nas ações colaborativas entre 

setores, em especial com o Gabinete, Coplan, Coordenação de Tecnologia da 
Informação e o setor de Comunicação. 

Destacamos, o engajamento de Defensores Públicos em ações 
educativas e em especial nos cursos de formações. 

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

Defensorias Públicas por meio da CONGEDE. 
 
E o retorno positivo das ações executadas pela Escola pelos 
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membros da DPE-AP. 
 
8. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
Por ora, o referido item se encontra prejudicado, uma vez que está 

ocorrendo a reformulação do plano de ação 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 item 6, do presente relatório. 

Notamos a constante evolução e organização da Defensoria Pública. 
Principalmente no novo espaço físico, no aumento da rede lógica de 
comunicação, equipamentos e espaço aberto de comunicação para com a 
gestão. 

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 da DPE-AP. 

 
Por ser uma Defensoria Pública recente, ainda, estão sendo 

consolidados algumas regulamentações e fluxo que por vezes prejudica o bom 
andamento e sinergia entre os departamentos.  

 
Notamos avanços no clima organizacional, na valorização dos 

membros, servidores e colaboradores com incentivos, bem como da melhoria 
de condições de materiais e na ampliação gradativa de departamentos com a 
contratação de novos colaboradores para cargos estratégicos e de forma 
planejada. 

 
Neste ciclo se tornou relevante também as reuniões de gestão 

realizada com os Coordenadores e membros por parte da Gestão e do setor de 
planejamento aproximando os servidores dos ideais traçados pela 
administração. 

 
Por outro lado, há carência de Defensores Públicos em face da 

grande rotatividade sobrecarregando os membros existentes pela cumulação 
de atividades e funções, o que inclui a gerência da Escola Superior da 
Defensoria Pública. Mas, acreditamos que o referido problema será sanado 
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com o segundo Concurso Público para novos membros, que está planejado 
para ocorrer neste corrente ano.  

 
Está nítido o amadurecimento institucional para alinhar todas as 

atividades a missão e os valores institucionais. 
 
A contratação realizada do Coordenador Técnico Milton Pereira Neto 

possibilita uma atuação mais eficiente da Direção da ESUDPE no seu papel 
primário de interlocução institucionais e de planejamento diretivo alinhado com 
a missão da Instituição.  

 
Por outro lado, sabemos que o desempenho pode melhorar, mas 

para isso dependemos de mão de obra qualificada especializada com aumento 
dos recursos humanos e regulamentação do fundo para sua utilização para 
destinação das atribuições destinadas a Escola Superior da Defensoria 
Pública, assim como a aquisição de equipamentos e celebração de contrato 
para aquisição de biblioteca virtual.   

 
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. 


