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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP é uma instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado, sendo um instrumento democrático, proporcionando 

orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

hipossuficientes e vulneráveis, assim considerados na forma da lei. 

A Defensoria Pública foi instituída pela Constituição Federal de 1988, regulamentada 

no art. 134 e seguintes, a sua atuação. 

A Lei Complementar nº 80/1994, firmou princípios e objetivos institucionais da 

Defensoria Pública , além de esclarecer as funções, em seu art. 4º, dentre elas: a prestação 

de orientação jurídica; promoção e difusão e a conscientização dos direitos humanos, da 

cidadania e do ordenamento jurídico; prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos 

ou de servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;  promover 

a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos 

individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as 

espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; exercer a defesa dos 

interesses individuais e  coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora 

de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros 

grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. 

A supramencionada norma determinou, em seu art. 112-A, que “aos aprovados no 

concurso deverá ser ministrado curso oficial de preparação à Carreira, objetivando o 

treinamento específico para o desempenho das funções técnico-jurídicas e noções de outras 

disciplinas necessárias à consecução dos princípios institucionais da Defensoria Pública”. 

Outro ponto relevante, é que a citada norma estabelece que para efeitos de promoção 

de membros, se faz necessário que sejam ofertados pelas Defensorias Públicas cursos de 

aperfeiçoamento. 

Portanto, para o exercício de suas atividades essenciais, bem como para o 

aperfeiçoamento, atualização e qualificação de seus colaboradores, servidores e membros, 

foi instituída a Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá (ESUDPE-AP), que é Órgão 

Auxiliar a Defensoria Pública para implementação e Coordenação de atividades de políticas 

de gestão de conhecimento. 

Para uma organização fortalecida e eficaz em seus objetivos primários, se deve 

investir no desenvolvimento do seu capital humano, que consequentemente repercute nos 

resultados institucionais. 
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Com esta filosofia gerencial a Defensoria Pública do Amapá (DPE-AP), optou por 

estabelecer um Plano Pedagógico Institucional, onde busca publicizar seu plano estratégico 

educacional para alcançar suas funções institucionais. 

Apresentando, todos os sujeitos e responsáveis que participam do processo de 

aprendizagem proposto, por esta respeitável instituição, e o caminho que buscar seguir para 

alcançar suas metas relacionadas a Defesa do Estado Democrático de Direito, do 

fortalecimento da defesa dos direitos fundamentais, em especial da promoção do acesso de 

um ensino jurídico de qualidade, em prol da Sociedade Amapaense, em particular dos mais 

necessitados. 

O Plano Pedagógico em questão, foi definido com base na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, sendo um instrumento de orientação para atuação institucional quanto 

as ações de ensino, pesquisa, extensão e de responsabilidade social. 

O presente instrumento evidencia que a DPE-AP está amadurecendo, enquanto 

instituição, buscando se adequar para o processo de credenciamento de instituição de ensino.  

Em razão, da relevância do papel institucional a Defensoria Pública deve estar inserida 

na produção do conhecimento científico, se utilizando das melhores técnicas pedagógica de 

ensino e aprendizagem. 

1.1 DA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAPÁ 

A Defensoria Pública do Estado do Amapá foi criada em 1994, pela Lei Complementar 

nº 0086, de 25 de junho de 2014, que na época foi intitulada DEFENAP. 

Durante os anos de 1994 a 2019, os Defensores Públicos eram nomeados, por via, de 

indicação, conforme se verifica no art. 19, da Lei Complementar 0008/1994, senão vejamos: 

“Art. 19. As Defensorias Públicas serão dirigidas por Defensor Público-Chefe, 

indicado pelo Defensor Público-Geral e nomeado pelo Governador do Estado, 

dentre os integrantes da carreira mais elevada, competindo-lhe, coordenar, 

controlar, orientar e executar todas as atividades relacionadas às funções 

institucionais da Defensoria Pública, no âmbito de sua jurisdição.” (Lei 

Complementar 0008, de 09 de dezembro de 1994).  

 

O primeiro Defensor Público indicado foi Lourival Queiroz de Alcântara, que deu posse 

aos demais defensores. 

Entre estes períodos a cobertura de atividades exercida pelos Defensores Públicos do 

Amapá alcançava 16 (dezesseis) município do Estado, como: Amapá, Calçoene, Cutias, 

Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Mazagão, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca, Porto 

Grande, Paracuuba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e Vitória do Jari.   
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O estado do Amapá era até então o único Estado a não ter uma Defensoria Pública 

considerada completamente institucionalizada, por prescindir de concurso público para 

nomeação de seus defensores. No entanto, os cargos para Defensores Públicos, só foram 

lotados as primeiras Defensoras e Defensores Públicos, em 25 de março de 2019. 

Destaca-se, que dos 26 Estados e do Distrito Federal, apenas a Defensoria Pública do 

Estado do Amapá, até a data citada acima, não apresentava Defensoras e Defensores 

Públicos concursados, sendo uma Defensoria Pública sem autonomia financeira e 

orçamentária. 

Para realização do 1º Concurso da Defensoria Pública do Estado do Amapá, ocorreu 

uma intensa briga envolvendo Instituto dos Advogados do Amapá (IAAP), Associação 

Nacional do Defensores Públicos (ANADEP), Ministério Público Federal (MPF). 

No ano de 2013, o MPF recomendou pela realização do 1º Concurso Público para 

Defensor Público no Amapá, em face de acordo extrajudicial celebrado pelo Estado do Amapá 

com o Ministério Público do Amapá, no ano de 2006, que não fora cumprido. Porém, tal 

recomendação não foi acatada pelo Estado do Amapá. 

Em 06 de maio de 2014, por meio de ação movida pela IAAP, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), havia decidido para que o Estado do Amapá realizasse o Concurso para 

Defensor Público.  Todavia, mais uma vez o Estado do Amapá não cumpriu a decisão judicial. 

Em 07 de maio de 2015, o Governo do Estado do Amapá anunciou medidas visando 

a contração de gastos da máquina pública suspendendo a execução do Concurso para 

Defensores Público no Estado do Amapá.  

Após ingresso de Mandado de Segurança pelo IAAP, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Amapá acatou pedido do Governo do Estado do Amapá para suspender a publicação do 

Edital, pelo prazo de 01 (um) ano. Porém, expirou o prazo concedido e o Desembargador 

relatou do Mandado de Segurança e determinou a realização do certame. 

No dia 21 de dezembro de 2017, o Governo do Estado do Amapá anunciou lançamento 

do Edital para 40 (quarenta) vagas, sendo previstas 04 (quatro) fases de seleção como: prova 

objetivas (1ª fase), duas provas práticas (2ª fase), uma prova oral (3ª fase) e uma prova de 

títulos (4ª fase), com um salário inicial de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 

No dia 25 de março de 2019, quarenta Defensores Públicos foram empossados, em 

cerimônia que ocorreu no plenário da 10ª Zona Eleitoral de Macapá, entre os concursados, 

foram efetivados na ocasião 21 (vinte uma) mulheres, sendo que dentre estas estava a 

Primeira colocada a Defensora Pública Thatiane Soares, que na oportunidade assim 

discursou: 

“Nossa função é lutar pelas minorias, é educar a população em direitos humanos. Eles 

existem e devem ser respeitados. […] Queremos servir como microfone de vocês, porque 
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vocês têm voz. A gente não vai dar voz para ninguém, vamos ser o porta-voz dos anseios de 

toda a sociedade carente e vulnerável do Amapá” (G1 Amapá, 2019) (grifos nossos) 

No período da posse o então Defensor Público-Geral, Diogo Grunho, declarou que 

“com os concursados, a primeira turma de defensores definitivos, nossa meta é, a partir de 

agora, lotá-los no interior e na capital e fazer toda a estruturação da defensoria, transformá-la 

numa instituição independente, autônoma, para que a gente possa atender melhor a 

população”. 

E, assim foi realizado, ao longo de três anos foram criadas inúmeras regulamentações 

para adequar os trabalhos da Defensoria Pública e suas atribuições legais, sendo criados 

órgãos, até então inexistentes, como a ESUDPE. 

No dia 25 de março de 2022, o Defensor-Público José Rodrigues, foi empossado como 

o 1º Defensor Público-Geral, concursado, em sessão solene que ocorreu no auditório do 

Centro de Educação Profissional de Música Walkiria Lima. 

Na ocasião foram empossados, também, a Subdefensoria Pública-Geral, a Defensora 

Pública Elena Rocha; na Corregedoria-Geral, o Defensor Público Eduardo dos Anjos; e ainda 

o auxiliar de Defensoria Pública-Geral, Defensor Público Igor Giusti e o auxiliar da 

Corregedoria, Defensor Público Lauro Miyasato. 

O Defensor Público, supramencionado, foi escolhido por eleição interna dos membros, 

no dia 21 de fevereiro de 2022.  

Como prometido, pelo Governo do Estado do Amapá, com o apoio da Assembleia 

Legislativa do Amapá, foi reestruturada a carreira, tornando a instituição independente e 

autônoma. 

 A cada dia a Defensoria busca aprimorar os seus serviços respeitando a sua história 

e olhando para um futuro com esperança e com mais acesso à justiça. 

Contudo, para que ocorra a entrega da assistência jurídica integral e gratuita a quem 

mais precisa de uma forma humanizada, transparente e eficiente necessita de uma 

metodologia de ensino adequada e uma Escola Superior forte para contribuir para com o 

aprimoramento constante de todos os colaboradores, servidores e membros da DPE-AP, 

assim como para torna cidadãos cônscios de seus Direitos e Deveres, a luz das normas 

pátrias.    

1.2 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS: 

A Defensoria Pública do Estado do Amapá foi criada pelo Decreto Governamental nº 

0167 de 01/10/1991, e posteriores regulamentações, tendo sede principal na cidade de 

Macapá, estende seus serviços aos Municípios do Estado do Amapá e localidades. De acordo 

com a Lei Complementar nº 121 de 31/12/2019. 
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Os princípios institucionais da Defensoria Pública estão estabelecidos no artigo 3º, tais 

como: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E, de acordo com o artigo 4º 

da Lei Complementar nº 121/2019, tem por objetivo a primazia da dignidade da pessoa 

humana e a redução das desigualdades sociais; a afirmação do Estado Democrático de 

Direito; a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e a garantia dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Em 2021, as funções Institucionais da DPE/AP, estiveram amparadas no artigo 5º, da 

Lei Complementar nº 121/2019, conforme abaixo: 

 

I - Prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados em 

todos os graus; 

II - Promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, 

visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio 

de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e 

administração de conflitos; 

III - Promover a difusão e conscientização dos direitos humanos, da 

cidadania e do ordenamento jurídico; 

IV- Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores 

de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições; 

V - Exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e 

o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos 

administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, 

ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de 

propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses; 

VI- Representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos 

humanos, postulando perante seus órgãos; 

VII - Promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de 

propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de 

pessoas hipossuficientes e hiper vulneráveis; 

VIII - Exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma 

do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; 

IX- Impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado 

de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e 

prerrogativas de seus órgãos de execução; 

X - Promover a mais ampla defesa dos direitos humanos e fundamentais dos 

necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de 

ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; 
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XI- exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar, dos grupos submetidos a tratamento 

discriminatório e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção 

especial do Estado; 

XII - Acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata 

da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não 

constituir advogado; 

XIII - Patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 

XIV - Exercer a curadoria especial, no âmbito processual, nos casos 

previstos em lei; 

XV - Atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação 

de adolescentes, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer 

circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; 

XVI - Atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de 

tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer forma de opressão ou 

violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar 

das vítimas; 

XVII - Atuar nos Juizados Especiais; 

XVIII - Participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e 

municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitada 

as atribuições de seus ramos; 

XIX - Executar e receber as verbas sucumbenciais 

decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes 

públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e 

destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à 

capacitação profissional de seus membros e servidores; 

XX - Convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às 

suas funções institucionais; 

XXI - Requisitar de qualquer autoridade pública e privada, e de seus 

agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, 

documentos, informações, esclarecimentos e demais providências 

necessárias à atuação da Defensoria Pública; 

XXII - Formular e acompanhar propostas de elaboração, revisão e 

atualização legislativa de matérias relativas às suas funções institucionais; 

XXIII - Prestar assistência jurídica integral às associações e entidades civis 

sem fins lucrativos que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. 

§ 1º As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive 

contra as pessoas jurídicas de direito público. 
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§ 2º O instrumento de transação, mediação, conciliação ou qualquer outra 

forma de solução de conflitos, referendado pelo Defensor Público, valerá 

como título executivo extrajudicial, inclusive quando celebrado com pessoa 

jurídica de direito público. 

§ 3º A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo 

Estado será exercida pela Defensoria Pública. 

§ 4º A capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente 

de sua nomeação e posse no cargo público. 

§ 5º Aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no mesmo 

plano do Ministério Público. 

§ 6º Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação 

institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a 

controvérsia, designando, se for o caso, outro Defensor Público para atuar. 

§ 7º O exercício do cargo de Defensor Público, indelegável e privativo de 

membro da carreira, é comprovado mediante apresentação da carteira 

funcional expedida pela Defensoria Pública, conforme modelo previsto na Lei 

Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a qual valerá como 

documento de identidade e terá fé pública em todo o território nacional. 

§ 8º Os estabelecimentos a que se refere o inciso XV do caput reservarão 

instalações adequadas ao atendimento jurídico dos presos e internos por 

parte dos Defensores Públicos, bem como a esses fornecerão apoio 

administrativo, prestarão as informações solicitadas e assegurarão acesso à 

documentação dos presos e internos, aos quais é assegurado o direito de 

entrevista reservada com os Defensores Públicos. (Lei Complementar nº 121 

de 31/12/2019, disponível no portal da transparência da DPE/AP, 

http://defensoria.ap.def.br/transparencias/12). 

 

A lei orgânica (LC nº 121/2019), que instituiu a Defensoria Pública do Estado do 

Amapá, suas atribuições e funções, criou a Escola Superior com as presentes competências:  

I - Promoção a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos membros, 

servidores, residentes jurídicos e estagiários, realizando cursos, conferências, seminários e 

outras atividades científicas relativas às áreas de atuação e às atribuições institucionais; 

II - Promoção e capacitação funcional dos membros e servidores, necessária ao 

exercício de cargos de coordenação, notadamente para a incorporação de técnicas de gestão, 

administração, relacionamento interpessoal e liderança; 

III - edição de revistas e boletins periódicos de conteúdo multidisciplinar, visando à 

divulgação de estudos, artigos e pesquisas de interesse institucional; 



15 
 

IV - 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; 

V - Manter biblioteca atualizada, efetuando o tombamento e classificação de livros, 

revistas, impressos, documentos, arquivos eletrônicos que componham seu acervo; 

VI - Disponibilizar aos membros, servidores, residentes jurídicos e estagiários 

ferramentas de pesquisa e espaço para intercâmbio de informações e experiências;  

VII - promover a atualização dos membros e servidores em matéria legislativa, 

doutrinária e jurisprudencial de interesse da Instituição; 

VIII - realizar pesquisas e estudos bibliográficos solicitados pelos órgãos de execução, 

relacionados ao desempenho de suas atividades; 

IX - Participar da organização do concurso de ingresso na Carreira de Defensor 

Público; 

X - Promover o Curso de Formação à Carreira de Defensor Público, destinado aos 

membros ingressantes; 

incentivar a participação dos membros em órgãos colegiados federais, estaduais e 

municipais relacionados com os objetivos e funções institucionais da Defensoria Pública; 

XI – incentivar a participação dos membros em órgãos colegiados federais, estaduais 

e municipais relacionados com os objetivos e funções institucionais da Defensoria Pública; 

XII - auxiliar o Conselho Superior na fixação de parâmetros mínimos de qualidade para 

atuação dos Defensores Públicos; 

XIII - organizar encontro anual dos Defensores Públicos para a definição de teses 

institucionais, que constituirão parâmetros para a atuação dos membros; 

XIV - acompanhar e avaliar as atividades de capacitação, atualização e 

aperfeiçoamento exercidas pelos Defensores Públicos, enviando relatórios individuais à 

Corregedoria-Geral; 

XV - Promover cursos de difusão e conscientização dos direitos humanos, da 

cidadania e do ordenamento jurídico, e editar cartilhas e livros no mesmo sentido; 

XVI - decidir, previamente, sobre a relevância institucional das atividades de 

capacitação, atualização e aperfeiçoamento dos membros. 

 

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL: 

 

A apresentação do organograma está de acordo com a Lei Complementar nº 121 de31 

de dezembro de 2019, e apresenta os seguintes órgãos: 

I) Órgãos da Administração Superior; 
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II) Órgãos de Atuação; 

III) Órgãos de Execução; e 

IV) Órgãos Auxiliares e Serviços de Apoio Técnico e Administrativo. 

 

Figura 1 - Organograma Institucional 

 

Fonte: Lei Complementar nº 121/2019 

 

1.3.1 Competências e das atribuições das áreas, departamentos, unidades, etc. 

A Descrição das competências e atribuições das áreas estão no portal da 

transparência da DPE/AP e podem ser acessadas através do link abaixo: 

http://defensoria.ap.def.br/storage/transparencias/lei/Lei_Complementar_n_121_de_31_de_

dezembro_2019.pdf 
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Os nomes dos titulares das áreas estratégicas e os respectivos cargos que ocupam 

na estrutura organizacional da DPE/AP, podem ser acessados no link: 

https://ap.def.br/storage/transparencias//rh/est_org/relacao_de_responsavel_pelos_cargos_

organizacional_2021_retificada.pdf 

 

2 MISSÃO 

 

A ESUDPE tem por missão educar para formar cidadãos.  

As atividades da ESUDPE são planejadas sempre pensando no destinatário final, que 

é a População Amapaense, em especial os veneráveis e hipossuficiente, garantido o efetivo 

acesso à Justiça. 

Para tanto se faz necessário a formação e o aperfeiçoamento contínuo de seus 

membros, com foco no desenvolvimento profissional, sob uma perspectiva ética, humanística, 

interdisciplinar integral e voltada para à prática judiciária, buscando ser uma fonte de 

propagação e produção de conhecimentos afeto a área jurídica. 

Para alcançar sua missão não pauta suas atividades só no âmbito interno, mas, 

também, no âmbito externo promovendo ações de extensões, por meio de Convênios e 

Termos de Parcerias com outras entidades públicas ou privadas e ações de responsabilidade 

social sempre voltada para a Comunidade Amapaense. 

Dentro da concepção de sua missão a ESUDPE acredita que a produção do 

conhecimento jurídico, também, deve decorrer da iniciação cientifica como elemento de 

formação prática da formação dos membros da Defensoria Pública com interação com o 

Ensino Superior Público, Privada e pesquisas, para diagnosticar e encontrar soluções para os 

problemas relacionados as funções institucionais, assim como para atender aos anseios 

sociais, dentro de suas competências.        

 

 

3 VISÃO: 

Ser referência de organização, transparência, modernidade na promoção da educação 

jurídica, dentre as Defensorias Públicas, existentes em nosso País, para tornar cidadãos 

cônscios de seus Direitos e Deveres, bem como para fortalecimento do Estado Democrático 

de Direito. 
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4 VALORES: 

As ações de educação promovidas pela ESUDPE terão com alicerce valores que são 

indissociáveis aos valores Institucionais da Defensoria Pública, a saber: 

• Foco no cidadão: promover a cidadania e difusão de conhecimento jurídico; 

• Humanização: conscientizar membros, servidores e cidadãos da necessidade 

da proteção do ser humano e de seus direitos; 

• Acolhimento: tratar e receber as pessoas com empatia e respeito; 

• Ética: propagar boas práticas de convívio em sociedade; 

• Inovação: contribuir para construção de uma Defensoria Pública criativa, 

moderna e eficaz na efetivação e manutenção de direitos; 

• Eficiência: colaborar para capacitação técnica de membros e colaboradores 

para o exercício de suas funções institucionais. 

 

5 OBJETIVOS GERAL: 

A ESUDPE tem como objetivo geral proporcionar aos Defensores Públicos, Servidores 

e colaboradores uma formação profissional tecnicamente adequada, eticamente humanizada, 

voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito e comprometida com 

a promoção de valores relacionados a manutenção da Dignidade Humana e do acesso à 

justiça, assim como com ênfase nos conhecimentos teórico-práticos necessários ao exercício 

de sua função e na sua inserção social com inclusão dos grupos vulneráveis e dos 

hipossuficientes. 

 

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover a atualização profissional dos membros, servidores e demais 

colaboradores da DPE-AP; 

• Realizar intercâmbios e convênios com Instituições de Ensino, Órgãos Públicos 

e entidades da Sociedade Civil; 

• Promover curso de formação de novos Defensores Públicos; 

• Auxiliar o Conselho Superior da DPE-AP, para criação de indicadores para 

mensuração da qualidade dos serviços prestados; 

• Organizar eventos jurídicos e encontros anuais de Defensores Públicos; 

• Propagar valores institucionais e difundir por meio de eventos educativos, 

cursos e cartilhas valores democráticos e de Direitos Humanos; 

• Realizar estudos e pesquisas bibliográfica, em prol das atividades funcionais 

da Defensoria; 
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• Incentivar atividade científicas para produção de conhecimento jurídico; 

• Criar atividades multidisciplinar para inclusão social. 

• Atividades de extensão, seminários, simpósios, oficinas, encontros, 

congressos, painéis, webinários e congêneres com vistas a formação dos colaboradores, 

servidores e membros da DPE-AP, bem como formações humanísticas dos assistidos da 

DPE-AP. 

• Cursos de pós-graduação, diretamente ou mediante convênio e/ou parceria 

com universidades instituições de ensino e centro de pesquisa; 

• Estudos e pesquisas a partir da definição de áreas temáticas de interesse 

institucional, diretamente ou em convênio com outras instituições, com o intuito de 

aprimoramento da prestação jurisdicional e de formação de Defensores Públicos e Servidores; 

• Atividades de ensino e estudos, mediante convênio, parceria e/ou intercâmbio 

com Escolas de outras Defensorias Públicas ou outras instituições Públicas ou Privadas 

nacionais ou estrangeiras; 

• Criação de boletins informativos para atualização dos membros e noticiar a 

população sobre a atuação funcional dos Defensores Públicos; 

 

6.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Considerando as competências e a relevância do papel Institucional da Defensoria 

Pública do Estado do Amapá diante da sociedade amapaense a ESDUDPE, optou por adotar 

objetivos que estejam em consonância do a agenda 2030, da Organização das Nações 

Unidas. 

Dentre os objetivos da agenda 2030, a DPE-AP, adotará os seguintes: 

 Promover ações educativas que auxiliem na redução de todas as formas de 

violências e na diminuição da taxa de mortalidade; 

 Promover ações educativas que conscientize a Sociedade Amapaense sobre 

abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças; 

 Promover ações que forneça a viabilidade de aquisição de identidade legal para 

todos, incluindo o registro de nascimento; 

 Promover educação de leis e políticas não discriminatórias para o 

desenvolvimento sustentável; 

 Promover debates e ofertar cursos para gestão sustentável e o uso eficiente 

dos recursos naturais; 

 Promover cursos ressaltando as boas práticas de compras públicas 

sustentáveis, de acordo com as políticas nacionais; 
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 Promover a propagação de informação acerca da relevância da 

conscientização do desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a 

natureza; 

 Promover interlocução junto ao poder público para adoção de políticas de 

habitação e serviços básico de saúde; 

 Promover cursos e atividades de responsabilidade social que debata a inclusão 

social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, 

etnia, origem, religião, condição econômica ou outras; 

 Promover eventos de conscientização sobre a necessidade de igualdade de 

oportunidades e redução de desigualdades, política e práticas discriminatórias de grupos 

vulneráveis; 

 Realizar eventos e promover interlocução com o Poder Público para garantir 

que independente do gênero todas as crianças tenham oferta de ensino primário e secundário 

livre, equitativo e de qualidade, com resultados de aprendizagem eficaz. 

 Provocar e promover ações perante o Poder Público para acesso das crianças 

a educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário; 

  Provocar e promover ações perante o Poder Público para que homens e 

mulheres tenham acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 

acessíveis, incluindo universidade. 

 Provocar e promover ações perante o Poder Público para garantir a igualdade 

de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, 

incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de 

vulnerabilidade. 

 Provocar e promover ações perante o Poder Público para garantir que todos os 

jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados. 

 Provocar e promover ações perante o Poder Público para garantir que todos os 

alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 

sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção 

de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural 

e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. 

 

7 PERFIL A SER DESENVOLVIDO 

7.1 Perfil dos Defensores Públicos: 

O perfil dos Defensores Públicos da DPE-AP a ser desenvolvido, contempla as 

seguintes competências: 
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• Análise da complexidade das relações sociais e das mudanças legislativas; 

• Identificação e posicionamento crítico frente aos valores sociais e jurídicos 

envolvidos nas questões sob sua apreciação; 

• Comunicação, diálogo e boas relações interpessoais (com servidores, juízes, 

procuradores, promotores, mídia, advogados, partes e comunidades); 

• Perceber-se como sujeito na atuação profissional e de aprimorar-se de forma 

autocrítica; 

• Gestão do próprio trabalho e do núcleo o qual o Defensor Público está inserido 

(pessoas, materiais e processos) sem perder de vista as dimensões da qualidade de vida sua 

e da proteção dos interesses dos assistidos; 

• Senso de pertencimento e compromisso com a comunidade; 

• Eticidade e celeridade na atuação funcional; 

• Capacidade de conciliar, mediar e resolver conflitos (individuais e coletivos) 

• Articulação verbal objetiva, coesa e clara na atuação funcional; 

• De utilização de norma culta, com linguagem clara e coerente; 

• Compreensão da dogmática jurídica; 

• Articulação, nas questões jurídicas, de diferentes conhecimentos, 

interdisciplinares entre os ramos jurídicos, bem como transdisciplinaridade com outras 

ciências; 

• Domínio dos fundamentos técnicos e jurídico da ciência civil, criminal, 

ambiental, dos direitos humanos, difusos e individuais e outros campos jurídicos que estejam 

inclusos dentro do campo de atuação funcional dos Defensores Públicos. 

   

7.2 Perfil dos Servidores e colaboradores: 

• Conviver com seus colegas e superiores de forma harmoniosa, respeitando a 

diversidade; 

• Relacionar-se com o público interno e externo de forma cortês, respeitosa e 

profissional; 

• Contribuir para a solução de conflitos na unidade, negociando posicionamentos 

quando necessário; 

• Compartilhar aprendizagens; 

• Dar e receber feedback, buscando a melhoria contínua dos procedimentos; 

• Participar de trabalhos em equipe, demonstrando capacidade de cooperar com 

colegas e superiores; 

• Propor soluções inovadoras para a melhoria do desempenho de atividades no 

âmbito interno e externo da Defensoria Pública; 

• Organizar tarefas, documentos e informações; 
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• Dominar as ferramentas de pesquisa da legislação, doutrina e jurisprudência; 

• Usar de forma eficaz, programas, ferramentas, sistemas e meios eletrônicos 

buscando apresentar efetividade na realização do trabalho;  

• Relacionar o trabalho aos objetivos institucionais e estratégicos, identificando 

o impacto de suas ações sobre a totalidade do trabalho; 

• Buscar o desenvolvimento continuamente relacionado aos saberes das 

atividades funcionais de cada servidor e colaboradores; 

• Promover a qualidade de vida no trabalho; 

• Comunicar-se de forma clara, precisa e concisa; 

• Apresentar uma escrita escorreita, sempre observando a norma culta, com 

clareza e objetividade; 

• Zelar pela segurança das informações institucionais; 

• Analisar e se inserir no contexto de trabalhos dos núcleos da Defensoria 

Pública; 

• Analisar e produzir dados para pesquisas sobre as atividades e competências 

da Defensoria Pública. Considerando as legislações vigentes, doutrinas e jurisprudência nos 

vários ramos do Direito;  

• Apresentar capacidade de síntese e de resolução de problemas afetos as 

atividades no âmbito da Defensoria Pública; 

 

7.3  Perfil dos usuários dos serviços da Defensoria Pública:  

• Desenvolver uma visão generalista sobre os valores Democráticos e de 

Cidadania. 

• Formação humanística pautados em valores axiológicos constantes na Carta 

Magna de 1988 e das normas pertinentes ao exercício das atividades da Defensoria Pública; 

• Capacidade geral de análise, domínio de conceitos básicos e de terminologias 

jurídicas; 

• Adequada compreensão de fenômenos jurídicos e sociais, com capacidade de 

argumentação e de posicionamento sobre estes fatos; 

• Capacidade reflexiva, crítica e ética; 

• Capacidade de empatia para com o próximo, em especial relacionado aos 

Direitos Personalíssimos; 

• Aptidão para aprendizagem autônoma e dinâmica; 

• Possuir senso ético, associado à responsabilidade social, com a compreensão 

de posturas adequadas para a convivência em sociedade; 

• Conscientização de Direitos e Deveres, a luz da Constituição de Federal e 

normas infraconstitucionais; 
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• Equacionar problemas e buscar soluções harmônicas com as exigências 

sociais, visando a sustentabilidade; 

• Desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos 

individuais e coletivos; 

• Ter visão atualizada de mundo e consciência dos problemas de seu tempo e 

de seu espaço a luz da jurisprudência pátria e das manifestações sociais; 

 

8 REFERENCIAIS PEDAGÓGICOS: 

A Defensoria Pública do Estado do Amapá, por meio de sua Escola Superior, 

observando que suas atividades não são apenas direcionadas a membros efetivos, mas, 

também, a servidores, colaboradores e usuário de seus serviços prestados, optou por 

estratégia pedagógica adotar metodologias pedagógicas que se adequem ao perfil de cada 

público-alvo. 

Todavia, para tanto, estruturou sua metodologia baseada em princípios formativos 

buscando como fundamento a concepção de conhecimento de reprodução do pensamento, 

com senso crítico, através de atividades teóricas-práticas da realidade no contexto social que 

está inserida, dos processos, dos fenômenos sociais e transformações da sociedade. 

 Metodologias estas que contribuíram para as competências cognitivas, habilidades, e 

atitudes que promovam o pleno desenvolvimento como pessoa, para o exercício da cidadania 

e qualificação adequado para o convívio em sociedade e exercícios de suas atividades como 

agentes de transformação social. 

A metodologia de ensino visa o atendimento aos objetivos da ESUDPE para a 

formação dos perfis descritos alhures. Visando a inovação e aperfeiçoamento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Feitas estas considerações. Passamos a relacionar os princípios pedagógicos 

utilizados pela ESUDPE: 

 Educação para adultos 

 Educação para adolescentes e jovens   

 Heutagogia  

 Educação Permanente  

 Aprendizagem dialógica  

 Aprendizagem ativa e interativa  

 Educação inclusiva e especial 

 Educação hibrida 

 Abordagem Contextualizada 

 Conectivismo  
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8.1 Educação para adultos 

 

O método como bem se sabe é a forma que se é utilizada para alcançar objetivos de 

um planejamento educacional.  

Logo, deve ser considerado o método ao público-alvo do conteúdo formativo para que 

este público tenha interesse facilitando assim o processo de aprendizagem. 

Pensando, assim no ensino para adultos o Doutrinador Malcom Knowles, um dos 

principais autores na abordagem da andragogia, diz que o ensino para adultos dever ser 

estruturado da seguinte forma:  

 Os adultos devem saber a necessidade de aprender algo antes de começar a 

aprendê-lo. Logo, é necessário que este grupo saiba: como será conduzida sua 

aprendizagem, qual a aprendizagem ocorrerá e porque ela é importante para 

seu cotidiano. 

 Outro aspecto é a mudança no autoconceito do aprendiz, pois, geralmente, o 

adulto se autodetermina, se fazendo necessário convencer este aluno se 

permitir a experimentar novos métodos para garantir uma evolução no 

processo de ensino aprendizagem. 

 O educador deve estar atento com as experiências cumuladas pelos discentes, 

visto que o ensino deve ser conduzido para proporcionar uma aprendizagem 

com técnicas voltadas para vivência do grupo alvo daquele ensino. As técnicas 

de ensino tradicional para este grupo normalmente se tornam pouco eficaz na 

transmissão do conhecimento. 

 Estimular a prontidão para aprendizagem. Os adultos devem ser estimulados 

a aprender os temas que lhe são propostos sempre o conteúdo ser aproximado 

para as necessidades enquanto trabalhador, cônjuge, membro de uma 

organização. Considerando, ainda, a disponibilidade tempo e ambiente. 

 A aprendizagem do público adulto deve ser realizada por meio de tarefas ou 

problematizações. Facilita a assimilação de novos conhecimentos de maneira 

eficaz. O educador deve estar atento de que forma este adulto poderá aplicar 

imediatamente o conteúdo proposto. 

 Por fim, se deve trabalhar aspecto emocionais e motivacionais externos como 

a melhoria de “empregos, promoções, salários altos”. Para conscientizar que o 

que é proposto poderá proporcionar a este adulto satisfação no trabalho, em 

sua autoestima, bem como na sua qualidade de vida. 
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8.2 Educação para adolescente e jovens 

A adolescência e o início da juventude ocorrer inúmeras mudanças na vida de um 

indivíduo não apenas biológicas, mas também sociais, pois neste momento é incorporado 

elementos e responsabilidade decorrente da vida adulta. Essencialmente na forma de se 

posicionar, criticar e pensar. 

Neste prisma, não se deve tornar o adolescente e o jovem um sujeito apenas receptor 

de informações. Este deve se sentir parte do processo de aprendizagem. 

Quando este individuo se sente parte do processo de ensino-aprendizagem cria um 

senso de pertencimento e amplia sua capacidade de posicionamento frente aos fenômenos 

sociais ajudando assim a forjar a personalidade, deste indivíduo. 

Este jovem por estar próximo a ingressar na fase adulta merece uma atenção especial 

quanto a abordagem do ensino para o enraizamento de valores, visto que tão logo ocupará 

atividades e funções essenciais para sociedade. 

Portanto, as técnicas de ensino devem estimular a pró atividade, o posicionamento 

crítico, a verbalização de pensamentos e o fortalecimento do senso de empatia para com o 

próximo. 

A atuação da ESUDPE junto a Escolas Municipais e Estaduais facilitará o 

enraizamento de valores democrático e noção de direito e obrigações que um indivíduo deve 

ter para viver em nossa sociedade.  

Além, de alicerçar ideais de preservação de Direitos Fundamentais e personalíssimos. 

Por este motivo, o trabalho pedagógico a ser desenvolvido tem que ser atrativo para 

proporcionar o gosto pelo conhecimento jurídico. 

A ESUDPE compreende que a problematização, ações lúdicas e simuladas da 

realidade, com a participação de membros da DPE-AP dará retornos positivo para a formação 

destes adolescentes. 

O ensino proposto para este grupo compreende ações ativas por meio de trabalhos 

coletivos com parcerias de Instituições de Ensino Superior (IES), Organizações não estatais, 

e outras entidades da Sociedade Civil Organizada.  

Por meio, ainda, de filmes, jogos literatura e ações de responsabilidade social para 

gerar inclusão digital, econômica e social de grupos vulneráveis. 

 

8.3 Heudagogia  

Segundo Sampaio (2020) a Heudagogia é o “estudo da aprendizagem 

autodeterminada”, onde “o professor fornece os recursos, mas o aluno é aquele que traça o 

próprio caminho”, com o protagonismo do aluno para lhe proporcionar uma maior autonomia. 

Com uma visão ontológica considera o conhecimento como “uma criação individual, 

mas que se expande pela organização e forma redes de conhecimento que qualificam e que 
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se expande pela organização e forma redes de conhecimento que qualificam e enriquecem o 

capital humano da instituição, sendo a “trilha individual de aprendizagem e vetor de 

desenvolvimento” e de manutenção de uma força de trabalho mais qualificada”. 

De acordo com ALMEIDA, 2009, a heutagogia se refere a autoaprendizagem do aluno 

e envolve a valorização de sua autonomia e capacidade de autodireção para torná-lo gestor 

de sua própria aprendizagem, de forma que ele possa definir o quê, como e quando aprender. 

Decorre da heutagogia a ação de aprender a aprender, ou seja, a capacidade de adaptar 

estilos e formas de aprendizagem a diferentes situações educacionais. 

 

8.4 Educação permanente: 

O valor, em questão, está relacionado com a continuidade da aprendizagem, por meio 

de ações repetitivas para incutir nos públicos-alvo (Defensores, Servidores, Colaboradores e 

Usuários da Defensoria Pública) a relevância do desenvolvimento pessoal, profissional, da 

responsabilidade social, que estes indivíduos possuem na sociedade ou na organização. 

A educação permanente possibilita o processo de construção, gestão e 

compartilhamento dos saberes do exercício profissional de forma democrática e transparente. 

O pleno respeito à liberdade de entendimento e de convicção dos Defensores Públicos 

em formação, desde o planejamento pedagógico até a avaliação. 

Portanto, “aprender é um processo contínuo e ascendente, impulsionado pela 

experiência” (David Kolb, 1984), sendo está uma das filosofias adotadas pela ESUDPE.  

  

8.5 Aprendizagem dialógica: 

Conforme, Aubert et al., 2008, pg. 167: A aprendizagem dialógica ocorre em diálogos 

igualitários, nas interações em que a inteligência cultural é reconhecida em todas as 

pessoas e orientada para a transformação dos níveis anteriores de conhecimento e do 

contexto sociocultural, visando o sucesso de todos. A aprendizagem dialógica ocorre em 

interações que aumentam a aprendizagem instrumental, favorecem a criação de sentido 

pessoal e social, são guiadas por princípios de solidariedade e em que a igualdade e a 

diferença são valores compatíveis e, mutuamente, enriquecedores. 

É importante que os indivíduos que compõe a sociedade ou exercem as atividades 

funcionais no âmbito da Defensoria Pública tenham a aptidão de desenvolverem respeito 

mútuo, tolerância, no curso de um diálogo sempre primando por um convívio adequado com 

uma consciência crítica e reflexiva.  

Nesta esteira, a aprendizagem dialógica está relacionada com a autonomia dos 

indivíduos, com respeito à dignidade humana, liberdade de expressão com convívio das 

diferenças e a busca pelo conhecimento. 
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O diálogo passa a ser igualitário quando se oportuniza que todos que participam do 

processo de aprendizagem tenham a oportunidade de realizar suas contribuições e 

intervenções. A contribuições serão validadas com fundamentos em argumentos não na 

autoridade ou poder do docente em sala de aula. 

Com relação ao conceito de inteligência cultural o autor Flecha (1997) descreve que 

todas as pessoas têm inteligência cultural, independentemente do seu nível educacional (QI), 

linguagem, nível socioeconômico, cultura e traços de identidade. Implica reconhecer tanto os 

alunos como as famílias e, especialmente nas famílias não acadêmicas, as capacidades de 

podem ser transferidas para o contexto escolar e enriquecer os processos de ensino e 

aprendizagem. 

No que se refere a transformação, o doutrinador Freire, 1997, pg. 26, diz que “somos 

seres de transformação e não de adaptação. Em um processo dialógico de ensino igualitário 

entre as pessoas a ação que visa transformar a aprendizagem verifica como uma 

oportunidade as dificuldades de cada aluno para utilizar as experiencias deste para adquirir o 

conhecimento potencializando absorção dos conteúdos propostos. 

 O sentido é criado quando o ensino considerar a contribuições de diferenças da 

língua e cultura, assim como quando a instituição de ensino compreende e reconhece o 

estudante, reforçando a importância deste aluno para projetos desenvolvidos para construção 

do saber. 

Deste modo, com o sentido criado, o aluno se sentido identificado, acaba por interagir 

com o docente e com os colegas por compreender a importância dos conteúdos. 

O ensino deve ser pautado na solidariedade, sendo o papel da escola estimular o 

público-alvo do ensino a construir o seu saber de forma coletiva.  

Deixando de focar a competição interna em sala de aula e centralizando os esforços 

do processo de ensino na colaboração e no consenso mútuo.  

 A ESUDPE tem por preceito considerar seus cursos de formação, aperfeiçoamento, 

de atualização e de divulgação dos valores institucionais, com caráter de privilegiar a 

diversidade e a pluralidade de origem, cultura, crença, identificação de gênero etc. Como 

vozes que devem ser ouvidas. 

Levando em consideração as diferenças culturais para a partir daí empregar um ensino 

democrático e com maior coesão social.  

 

 

8.6 Aprendizagem ativa e interativa: 

Pretende-se que os cursos promovidos pela ESUDPE tenham como tripé de sua 

metodologia de ensino: aplicar situações-problemas, ensino teórico-prático intercalando aula 
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expositiva dialogadas com atividades atividade e por fim atividade verificadora de 

aprendizagem. 

Quando se aborda aprendizagem ativa esperar que o discente sejam protagonistas do 

processo de ensino querendo saber, saber-fazer e querer fazer, para então aprender cada 

uma das competências propostas. 

Para tanto, a ESUDPE estimula a flexibilização do ensino por ferramentas analógicas 

ou digitais, bem como com aulas com momentos expositivos, mas também com momentos 

colaborativos e, inclusive, com gamificação para fixação dos conteúdos como atividade 

verificadora. 

Desta forma, o modelo de aprendizagem deste curso baseado em competências tem 

o aluno e aluna como protagonistas e o professor e professora como orientadores e todos 

participam, juntos, deste circuito de aprendizagem para além da sala de aula, uma 

metodologia única em que usuário acessa material construído previamente com 

problematização e durante o curso encontra com seus pares as respostas para as situações 

problemas criados. 

O doutrinador HARARI, 2018, p. 322, nos ensina que “a última coisa que um professor 

precisar dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as 

pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença 

entre o que é importante o que não é, e acima de tudo combinar os muitos fragmentos de 

informação num amplo quadro do mundo.” 

A interação em sala de aula, mediada pelo professor, permite que os alunos se 

posicionem criticamente diante das situações que são apresentadas em sala dentro da sua 

realidade local. A escolha metodológica, portanto, favorece a formação de profissionais com 

uma visão ampla e crítica da realidade local e regional. 

Vigotsky (1998) comenta que a interação social amplia a possibilidade de 

aprendizagem, pois o ensino se torna significativo quando os sujeitos que participam do 

processo de aprendizagem socializam o conteúdo entre si. 

Com o nosso modelo de ensino-aprendizagem, os alunos serão capazes de realizar a 

aplicação real e eficaz do saber contextualizado durante as aulas por meio de práticas 

acadêmicas. As competências, portanto, serão desenvolvidas diante dos desafios que serão 

colocados aos discentes ao longo da jornada de aprendizagem. 

A pirâmide do aprendizado abaixo, defendida por William Glasser, demonstra como as 

pessoas aprendem e a sua relação com as metodologias tradicionais de ensino e o modelo 

de aprendizagem ativo, aqui proposto, senão vejamos:  

Disponível em: http://www.institutopuruna.com.br/como-aprendemos-a-teoria-da-escolha-de-william-glasser/ 
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Figura 2 – Pirâmide da aprendizagem. 

 

   É impossível falar sobre aprendizagem significativa sem mencionar sua relação com 

a realidade em que o aluno está inserido. Qualquer processo de aprendizagem efetivo tem 

como pressupostos o protagonismo, a proatividade, a curiosidade e a busca incansável por 

conhecer, modificar e melhorar as realidades que vivemos.   

Quando se analisa o universo do aluno, suas experiências de vida, o contexto da sua 

atuação profissional, não há dúvida de que os temas de aprendizagem precisam ser 

contextualizados e trazer a realidade para a sala de aula. 

Os alunos precisam de um motivo para fazer algo. O modelo de aprendizagem 

desperta a curiosidade do estudante porque ele está imerso em situações-problemas que 

envolvem seu cotidiano, seja uma situação-problema simples (em que o motivo da própria 

situação seja facilmente reconhecido), seja uma situação-problema complexa, em que precisa 

pesquisar para achar as reais causas do problema que se apresenta em sala de aula.  

Ao trabalharmos a situação-problema, simulamos uma abordagem das próprias 

demandas e questionamentos da vida, e a melhor forma de o público-alvo aprender é falar 

sobre a realidade que o cerca.  

O ato de aprender está diretamente relacionado aos objetivos de aprendizagem que 

são construídos a partir das narrativas do dia a dia. Apresentar situações reais, das diversas 

realidades dos profissionais da Direito, são oportunidades de aprendizagem para que 

Defensores Públicos, Servidores, Colaboradores construam estruturas cognitivas que 
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permitirão resolver diversos problemas que, provavelmente, ocorrem em sua vivência prática 

profissional. Utilizar a situação-problema como proposta pedagógica permite desenvolver 

habilidades e atitudes que se transformarão em competências fundamentais para os 

profissionais que gerenciam uma organização em seus mais distintos níveis. 

 

8.7 Educação inclusiva e especial 

Considerando os objetivos da Defensoria Pública do Estado do Amapá não poderia 

sua Escola Superior deixar de promover uma Educação Inclusiva que propõe igualdade na 

oferta de conhecimento jurídico, em um único ambiente, com atenção as diferenças e 

peculiaridade de cada indivíduo. 

Para propagação dos valores institucionais de forma significativa e eficaz, se faz 

necessário reconhecer que há diferentes gêneros, etnias, classes sociais e grupos de 

vulnerabilidade. 

Portanto, cada indivíduo é único em face de sua filosofia de vida e experiências 

pessoais do seu cotidiano. 

Destacamos, que a ESUDPE tem um olhar para a educação especial, que trata para 

o ensino direcionado para indivíduos que possuem alguma restrição física, intelectual, auditiva 

ou psicológica.  

As ações da ESUDPE são alicerçadas, quanto a educação inclusiva e especial, nos 

seguintes pilares: 

 Toda pessoa tem o direito de acesso à educação jurídica, não havendo 

obstáculos físicos, intelectuais ou de nenhuma natureza; 

 Toda pessoa é capaz de aprender, sendo a única diferença o caminho que 

esta percorre para adquirir conhecimento; 

 Todo individuo deve ser incentivado a aprender. Devendo o ensino se adaptar 

a singularidade de cada pessoa; 

 

 

 

8.8 Educação hibrida 

O ensino deve ser adaptado a realidade que está inserido o destinatário da educação.  

Para tanto, se deve promover a mistura entre o ensino presencial e on-line, integrando 

a educação ferramentas tecnológicas, que está presente na vida da sociedade 

contemporânea. 

Nesta concepção favorece os momentos de interação, colaboração e o letramento 

digital.  
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A educação híbrida oportuniza ao Defensor Público, Servidor ou Colaborador da DPE-

AP, que se encontra no município mais longínquo do Amapá possa receber treinamentos, 

cursos de aperfeiçoamentos e atualização teórico-prático para seu exercício funcional. 

Neste modelo, o docente pode incentivar a utilização de um material prévio a aula que 

irá contextualizar o discente sobre o conteúdo que será trabalhado em sala de aula, por meio 

de vídeos no youtube, filmes em aplicativo streaming ou até mesmo podcast entre outras 

ferramentas.  

Assim como, durante a aula, poderá utilizar ferramentas de interação e colaboração, 

tais quais como: socrative, wordwall, kahoot, slice e etc... 

E após a aula para consolidação da informação e verificação de conhecimento pode 

ser utilizado de ferramentas digitais, a exemplo de formulários eletrônicos como: google forms 

e Microsoft forms. Além, de indicação de artigos, revistas eletrônicas, filmes e vídeos em 

canais do youtube. 

 

A partir de cada um dos quadrantes é possível planejar diversas atividades didático-

pedagógicas que dialoguem com aquela realidade, como aulas expositivas (presenciais ou 

remotas), projetos científicos, laboratórios presenciais e virtuais, simulações e bibliotecas 

digitais. 

Veja, imagem descritiva, que fala sobre a metodologia no site: Educação híbrida e os 

novos quadrantes do ensino e da aprendizagem (abmes.org.br), acesso em: 20.06.2022. 
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Figura 3 – Abordagens didática e pedagógica 

 

8.9 Abordagem contextualizada 

As ações educacionais traçadas pela ESUDPE levam em consideração a integração 

de todos os profissionais da DPE-AP, sendo que estes devem estar inseridos no contexto 

social, histórico e social. 

Na abordagem contextualizada se considera a aprendizagem social relacionando aos 

objetivos organizacionais, de ambiente e o perfil dos de cada indivíduo alvo na política de 

ensino. 

 

8.10 Conectivismo 

É pautado no compartilhamento de conhecimento por meio das tecnologias da 

informação e comunicação.  

Em um processo de construir redes de conhecimentos aplicados aos problemas reais.  

Desenvolver habilidade dos cursistas de criar conexões externas com a organização 

por meio do banco de dados disponibilizados. 

Com o conectivismo em plataforma digital incumbirá ao docente estimular os cursistas 

a produzir e reproduzir os conteúdos proposta e aplicar avaliações que desenvolvam a 

criticidade e as discussões dos temas propostos. 

 



33 
 

9. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS     

As diretrizes pedagógicas adotadas pela ESUDPE são formadas a base sobre a qual 

se estabelece os aspectos teórico-conceitual e metodológico que caracteriza a compreensão 

da ESUDPE sobre a execução de seus cursos e projetos. 

Como abordado em tópico anteriores a concepção de ensino da ESUDPE deixa de 

lado a ideia arcaica de um ensino passivo com somente a transmissão de informação para a 

construção ativa dessas informações com a sinergia de ações entre docentes e cursistas. 

 Adota-se a teoria construtivista de JEAN PIAGET, onde este autor considera o 

desenvolvimento cognitivo de cada grupo e indivíduos para traçar estratégias de 

aprendizagem adequadas para o público-alvo.  

Outra corrente, doutrinária, utilizada como alicerce é a de Lev Vygotsky, que considera 

a interação com o objeto de conhecimento em relação aspectos sociais, para melhor 

desenvoltura dos indivíduos. 

A essência da metodologia de ensino empregada é oportunizar à autonomia e 

interação dos cursistas.  

O renomado professor FREIRE, 2011, p. 105, afirma que “a autonomia vai se 

constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas”.  

O conceito de interação adquire centralidade também ao amparar as ações de ensino 

a distância desenvolvidas pela Escola, pois a interação não está somente na relação que o 

estudante constrói com os objetos de conhecimento e com o social, estando presente, 

também, conforme Filatro e Cavalcanti (2018), quando a aprendizagem é mediada por 

tecnologias,  

De acordo com Filatro e Cavalcanti (2018), tais metodologias proporcionam uma 

articulação entre ação e reflexão, estimulando os estudantes a vivenciarem a metacognição, 

ou seja, a compreensão e o automonitoramento de sua aprendizagem. 

O ensino proposto pela ESUDPE pauta-se além da andragogia, mas também na 

heutagogia, que aborda sobre a capacidade de o cursista auto aprender e assim pratica o 

autodesenvolvimento, sendo necessário uma elevada autonomia por quem busca 

conhecimento, 

 

 

RESUMO DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS UTILIZADAS PELA ESUDPE 
Abordagem teórica Ponto em comum das 

abordagens  
Abordagem metodológica 

Andragogia Autonomia Trilhas de aprendizagem  
Heutagogia Interação Micro aprendizagens  
Aprendizagens múltiplas  Mediação Pedagógica  Avaliação diagnostica, 

formativa, somativa e de 
aprendizagem 
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Aprendizagem por 
competências  

 Inovação e recursos 
interativos 

Tabela 1 – Resumo das diretrizes pedagógicas da ESUDPE. 

 

10 PROCESSO EDUCACIONAL 

A DPE-AP em seu processo educacional adotou o ciclo de Deming, popularmente 

conhecido como PDCA, como mecanismo interativo e contínuo de gestão. 

O presente projeto pedagógico institucional visa o foco total na qualidade buscando 

sempre o aperfeiçoamento de suas práticas e processos. 

Segundo Professor, William Edwards Deming: “não se gerencia o que não se mede, 

não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no 

que não se gerencia”. 

Portanto, se pretende adotar as ações descritas na imagem abaixo, senão vejamos: 

 

Figura 4 – PDCA e ações pretendidas pela DPE-AP 

 

 

 

11 AVALIAÇÃO 

No processo educativo é extremamente relevante compreender dentro do processo 

educativo, auxilia no processo de diagnostico para um aprimoramento dos serviços prestados 

de forma gerencial.  

Com a devida avaliação é possível entender a efetividade das ações educativas 

promovidas pela ESUDPE, bem como para validação de manutenção de ações sempre 
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considerando as competências e os objetivos traçados a serem alcançados no processo 

educativo. 

Considerando a amplitude de ações e atividade desenvolvidas pela ESUDPE dentro 

de suas atribuições, por meio de indicadores será estabelecido as estratégias de avaliação e 

de acompanhamento de resultados. 

Passamos em síntese descrever as formas avaliativas que serão utilizadas pela 

ESUDPE, senão vejamos: 

 Avaliação de reação: que irá medir o nível de satisfação dos cursando por 

meio de registro de opinião dos pontos fortes e fracos de cada ação, via de 

regra, com o preenchimento de formulários pelo público-alvo.  

 Avaliação de aprendizagem: Visa constatar se foi alcançado os objetivos 

traçados para a ESUDPE, em especial na formação do perfil de cada público-

alvo. 

 Avaliação diagnóstica: Será executada antes da ação educacional ou no 

início, a fim de verificar se o cursista está apto a participar da ação e constatar 

o conhecimento inicial e o que foi adquirido ao término do curso. 

De posse destes dados poderá a ESUDPE analisar se a metodologia de ensino 

é apropriada para o público-alvo, bem como se existem outros cursos ou 

lacunas a ser preenchida para o público-alvo. 

A avaliação diagnóstica permite a seleção apropriada de temas para cursos 

para formação do perfil do cursista traçado. Facilitará, também, compreender 

quais cursistas precisam de um acompanhamento diferenciado, assim como 

se os cursos propostos atenderam às expectativas do cursista. 

A avaliação diagnostica poderá ser executada por fórum, pré-teste, quiz, 

mentimeter e outros. 

 Avaliação formativa: a intenção com esta avaliação é aprimorar a 

aprendizagem do cursando durante o percurso, a fim de olhar as dificuldades 

que prejudicam as tomadas de decisões dos docentes e as intervenções dos 

cursando para o feedback imediato. 

 Avaliação somativa: esta avaliação consolida o nível de conhecimento 

adquirido sobre o tema do cursando, por meio de pontos ou notas. O foco é no 

resultado da aprendizagem que servirão para emissão da certificação da ação 

planejada.  

 Avaliação de impacto: analisa o comportamento, motivação e a 

performasse do cursando ao longo da trajetória do curso proposto, em especial 

quando este é modular, se realizando na unidade trabalhos avaliativos para 

verificar absorção e o engajamento do cursando. 
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12 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Hodiernamente, o conhecimento está à disposição de todos, em razão das inúmeras 

ferramentas disponíveis de pesquisa, mas por vezes pelo excesso de informação há uma 

dispersão quanto ao conteúdo de interesse. 

Pensando nisso não é adequado que o currículo de cursos das Escolas Superiores 

seja engessado. Pelo contrário, há de ser flexivo, a fim de alcançar os objetivos traçados.  

Os cursos ofertados pela ESUDPE são idealizados para articular saberes do campo 

jurídico de forma interdisciplinar sempre priorizando uma abordagem que facilite a reflexão e 

a criticidade. 

De igual modo, o Direito se relaciona com outros áreas de formação, em face do 

interesse social. Por este motivo, há uma preocupação em construir programas e cursos com 

um olhar transversal. 

A organização curricular da ESUDPE contemplará dois processos que, embora 

tenham especificidade, se articulam: o atendimento a demandas espontâneas e o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas para induzir a formação a partir do Planejamento 

Estratégico da Defensoria Pública. As demandas espontâneas são definidas a partir da 

manifestação de necessidades pela Gestão Administrativa e pelos núcleos que compõem a 

Defensoria Pública, referentes tanto às necessidades derivadas do exercício profissional 

quanto do surgimento de novas questões a serem enfrentadas, nas dimensões técnica, 

comportamental, de qualidade de vida, ou outras que possam surgir. 

A demanda induzida diz respeito aos percursos formativos, elaborados sob a forma de 

percursos formativos, definidos a partir do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública e 

das propostas previstas neste Projeto Pedagógico Institucional. Ela ocorre mediante a 

construção e disponibilização, pela Escola, de percursos formativos que orientem as decisões 

relativas ao desenvolvimento de competências, de modo a articular as necessidades e 

perspectivas dos Defensores Públicos e servidores aos objetivos e ações estratégicas da 

Defensoria Pública a nível de política nacional e regional. 

 

12.1 Curso de formação de novos Defensores Públicos 

O Curso de formação de novos Defensores Públicos, da DPE-AP, se pautará nas 

diretrizes traçadas na Resolução nº 32/2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Amapá (CSDPEAP). 

A referida resolução trata do ementário mínimo do curso de formação podendo será 

incrementado outros conteúdos para alcançar os objetivos traçados neste Plano Pedagógico 

Institucional (PPI).  

Feitas estas considerações passamos a descreve o ementário, em destaque, senão 

vejamos:  
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I – Apresentação e conhecimento mínimo dos sistemas internos da DPE-AP; 

II – Apresentação e conhecimento mínimo dos sistemas de peticionamento 

eletrônico usados com maior frequência pelas Defensoras e Defensores 

Públicos; 

III – conteúdo das principais Resoluções e normativos do Conselho Superior 

da DPE-AP; 

IV – Conhecimento dos setores administrativos da DPE-AP; 

V – Contato com a associação de classe de maior representatividade dentre 

as Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Amapá; 

VI – Contato com a Defensoria Pública Geral; 

VII – contato com as Coordenações dos Núcleos Regionais e Especializados 

da DPE-AP; 

VIII – acompanhamento de Defensoras e Defensores Públicos em audiências 

e práticas judiciais e extrajudiciais típicas das funções institucionais da DPE-

AP; 

IX – Aulas teóricas sobre temas atuais e relevantes às funções institucionais; 

X – Visitas institucionais às principais instituições do Sistema de Justiça do 

Estado do Amapá e unidades de execução penal, de saúde e associadas ao 

Estatuto da Criança e Adolescente. 

§1º Os conteúdos serão apresentados, preferencialmente, na modalidade 

presencial com controle de frequência, podendo ser disponibilizados de forma 

remota em situações justificadas. 

§2º Quanto ao inciso VII, a organização do curso de formação deve privilegiar 

pelo horário em que for possível a presença do máximo de Coordenações 

dos Núcleos Especializados e Regionais. 

§3º Quanto ao inciso VIII, deve, no mínimo, haver ida a 01(um) Tribunal do 

Juri (Sumariante e/ou Plenário), 01 (uma) Audiência de Custódia, 01 (uma) 

Audiência de Família, 01 (uma) Audiência de instrução Criminal, 01 (uma) 

Audiência de instrução Cível que não seja Família, 01 (uma) Audiência de ato 

infracional e 01 (uma) Audiência cível de Infância e Juventude. 

§4º Quanto ao inciso X, deve, no mínimo, ser feita visita a 01 (uma) instituição 

carcerária, 01(uma) instituição de saúde, 01 (uma) instituição do sistema 

infracional juvenil, 01 (uma)instituição de abrigo de crianças e adolescentes 

e, ainda, 01 (uma) instituição de abrigo idosos. 

§5º Em caso justificado, poderão ser suprimidas algumas das práticas do §3º 

e das visitas do 

§4º, buscando permitir, caso seja possível, um mínimo de 03 (três) práticas 

do §3º e de 02 (duas) visitas do §4º. §6º Quanto ao inciso IX, os palestrantes 

poderão ser de outro Estado ou instituições que não a Defensoria Pública, 

inclusive sendo permitido ao palestrante veicular o conteúdo de forma remota. 
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§7º Para cumprimento do conteúdo teórico do inciso IX, as temáticas 

selecionadas devem privilegiar conhecimentos de criminologia, de Estatuto 

da Criança e do Adolescente, de Execução Penal, de Violência de Gênero, 

de Lei de Drogas, de Princípios e Funções Institucionais, de Direito à Saúde, 

de Acesso à moradia e questões fundiárias, e outros temas de estratégicos 

para a Defensoria Pública. 

Art. 2º. O curso de formação das Defensoras e Defensores Públicos 

ingressantes na carreira deverá ser de no mínimo 07 (sete) dias, podendo 

ocorrer aos sábados. 

Art. 3º. A Direção da ESUDPE poderá, nos termos do art. 11, XIV, da 

Resolução 25/2020/CSDPEAP, criar Coordenação permanente para 

organização e acompanhamento dos Cursos de formação das Defensoras e 

Defensores Públicos ingressantes na DPE-AP, devendo o cronograma final 

ser aprovado pela Direção da ESUDPE, que deverá informar seu teor à 

Defensoria Pública Geral. 

Art. 4º. A participação de Defensoras e Defensores Públicos da DPE-AP 

como tutores no curso de formação, seja lecionando conteúdos teóricos, seja 

acompanhando em visitas e/ou práticas, é considerada para fins de promoção 

por merecimento. 

Art. 5º. Eventuais casos omissos serão decididos pela Direção da ESUDPE, 

que deverá privilegiar pela ausência de gasto orçamentário à DPE-AP na 

realização dos cursos de formação. 

 

 

 

 

12.2. Capacitação e aperfeiçoamento 

No âmbito organizacional interno para ocorra o desenvolvimento profissional e 

institucional dos membros, servidores e colaboradores a ESUDPE promoverá cursos próprios 

de atualização e capacitação podendo os eventos serem isolados ou modular de acordo com 

o plano estratégico traçada pela gestão. 

Entretanto, para que alcance todos os objetivos traçados no presente PPI, a 

Defensoria Pública do Estado do Amapá fará interlocução com outras Escolas Superiores 

para promover intercâmbios para promoção de cursos e atividades, em especial com a Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP). 

Pretende-se firmar termo de parceria com a ENAP, em face de sua expedisse e do 

docente especializado em desenvolver competências, técnicas, comportamentais de 

liderança, gestão administrativa, bem como por seus objetivos estarem alinhado com os 

objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela ONU para o Brasil. 
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Por meio da parceria com a ENAP se espera desenvolver no âmbito da Defensoria 

competência de liderança, com as vertentes destacadas na figura abaixo: 

  

Figura 5 – Competências de liderança a serem desenvolvidas por meio dos cursos ofertados 

pela ENAP. 

 

Com relação ao eixo pessoas se nota o item autoconhecimento e desenvolvimento 

pessoal, se espera desenvolver no público-alvo do âmbito interno da DPE-AP o 

autoconhecimento e principalmente a inteligência emocional no exercício das atividades 

funcionais. De forma a construir uma cultura organizacional humanizada.  

Ainda, neste eixo, relacionado ao engajamento de pessoas e equipes os 

colaboradores e servidores da DPE-AP necessitam ter capacidade de conduzir suas 

atividades funcionais com um clima harmônico com sinergia de seus diversos setores. 

Profissionais que atuam na DPE-AP devem ter a aptidão de exercer empatia, respeito nas 

interações interpessoais e sensibilidade com os anseios dos usuários e de cada integrante 

das coordenações e departamentos para alcançar os objetivos traçado por este presente PPI. 

Por sua vez, o item Coordenação e colaboração em rede, está ligado a ideia de uma 

gestão una que mitiga conflitos facilitando a governabilidade e consensos de setores interno 

para um fim comum. 

Já no que se refere ao eixo Resultado, o item geração de valor para o usuário se 

pretende incutir na mentalidade dos profissionais da DPE-AP a necessidade de sensibilidade 
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as expectativas dos usuários que usufruem dos serviços da Defensoria Pública, para que 

assim a Sociedade se sinta envolvida para participar das políticas institucionais propostas 

pela gestão da Defensoria. 

 Outro, item relevante, é gestão para resultados e produzir domínio de conhecimento 

sobre os processos gerenciais de tomadas de decisões que estão delineados no 

planejamento estratégico da instituição para que então se possa alcançar as metas ter o 

desempenho esperado, com resultado, minimizando impacto no contexto social e 

organizacional. 

De igual sorte, a de se dar atenção para o desenvolvimento da denominada gestão 

de crises, que é aptidão que os profissionais devem possuir para antecipar, identifica, 

administrar situações de risco criando soluções inovadoras, adequadas com o contexto e 

alinhadas com o planejamento estratégico da instituição. 

Por fim, no que se refere ao eixo estratégia, os cursos promovidos pela ENAP em 

parceria com a ESUDPE oportunizaram criar a capacidade dos servidores, membros e 

colaboradores para prospectar futuro, visão estratégica dentro da filosofia política 

organizacional da DPE-AP. Observando contexto local, regional e nacional. Relacionando 

essa condição ao item visão de futuro. 

Nessa esteira, outro item de suma importância é da aptidão de inovação e mudança 

instituições modernas devem estar preparadas para mudar suas perspectivas de solução 

quanto aos problemas do cotidiano. Permitindo um ambiente de confiança para 

experimentação de novas práticas para criação de resolução de problemas mais eficazes e 

eficientes.  

O último item deste eixo seria a comunicação estratégica, que nada mais é do que 

aptidão para desenvolver uma comunicação eficaz para alcançar os objetivos traçados neste 

PPI e no plano estratégico institucional, que legitimem as ações da organização.  

Portanto, é imperioso que a ESUDPE na execução de ações de aperfeiçoamento e 

capacitação possa aplicar sua metodologia definida, neste PPI, mas também se permitir a ter 

comunicação outras escolas para gerar uma aprendizagem que atenda a formação das 

competências dos perfis de membros, servidores e usuários anteriormente destacados. 

Com a parceria com a ENAP se pretende ofertar a seguinte trilha de formação: 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

Gestão 
estratégica e 
planejamento 

Planejamento estratégico 
para organizações públicas  

40h  
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
AGO A SET DE 
2022. 

Introdução à gestão de 
projetos  

20h 

Gestão de Projetos  10h  
Ética e serviço Público  20h 
Gestão de bens e serviços  12h 
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Gestão da informação e 
documentação 

20h 

 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

 
 
 

Orçamento e 
Finança 

Gestão orçamentária e 
financeira 

30h  
 
 
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
 
 
OUT A NOV DE 
2022. 

Lei de responsabilidade 
fiscal (LFR) e novo regime 
fiscal (NFR) 

40h 

Introdução ao Orçamento 
Público 

40h 

Orçamento público 20h 
Processo legislativo 
orçamentário - orçamento 
impositivo 

21h 

Instrumentos de 
planejamento: PPA, LDO e 
LOA 

14h 

 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

 
 

Gestão de 
Políticas 
Públicas 

Ciclo de gestão do 
investimento público 

20h  
 
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
 
DEZ DE 2022. 

Planejamento 
governamental 

20h 

Análise EX-ANTE de 
políticas públicas 

40h 

Avaliação EX-POST de 
políticas públicas 

25h 

Ciclo de gestão do 
investimento público 

20h 

Planejamento 
governamental 

20h 

 

 

 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

 
 
 
 

Logística e 
compras 
públicas  

 
 
 
 
 

Curso básico de licitações e 
Pregão Eletrônico 

20h  
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
 
 
 
JAN, FEV E 
MAR DE 2023. 

Sustentabilidade na 
administração pública 

20h 

Termo de Referência 40h 
Noções introdutórias de 
licitação e contratos 
administrativos 

25h 

Nova lei de licitações: gestão 
contratual 

20h 

Contratações públicas 
sustentáveis 

20h 

Gestão e fiscalização de 
contratos administrativos 

40h 
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Aplicação de penalidades 
nos contratos administrativos 

32h 

Introdução à gestão de 
processos 

25h 

Análise e melhoria de 
processos 

20h 

SIAFI básico 35h 

SIAFI ordens bancárias 30h 

 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

 
 
 
 

Gestão de 
Pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de equipes em 
trabalho remoto 

20h  
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
 
 
 
ABRIL, MAIO E 
JUN DE 2023. 

Desenvolvimento de Times 
de Alta Performance 

30h 

Autoconhecimento e 
motivação 

30h 

Liderança e gestão de 
equipes 

30h 

Gestão por competências 40h 
Gestão de comportamento 
nas organizações 

10h 

E-social para órgãos 
públicos - RPPS 

20h 

Preparação para 
aposentadoria - caminhos 

40h 

Noções básicas em 
previdência complementar 

25h 

Proteção de dados pessoais 
no setor público 

15h 

 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

 
 

Inovação 

Criatividade e novas 
tecnologias no serviço 
público 

10h  
 
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
 
JUL E AGO DE 
2022. 

Administração pública e 
contexto institucional 
contemporâneo 

20h 

Criatividade e novas 
tecnologias para facilitar o 
seu dia a dia no trabalho 

10h 

Gestão da inovação no setor 
público 

20h 

 

Área Expertise Cursos  CH Modalidade Período 
 
 

 
 

Auditória e 
controle 

Controles na administração 
pública 

30h  
 
 
 
PRESENCIAL 
OU EAD 

 
 
 
 
SET E OUT DE 
2022. 

Elaboração de relatórios de 
auditoria 

24h 

Elaboração de indicadores 
de desempenho institucional 

25h 
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Técnicas de auditoria interna 
governamental 

24h 

Gestão em ouvidoria 20h 
 

 

 

 

13. CORPO SOCIAL 

Será composto por docentes e discentes, assim como por todos os sujeitos que 

participam da cadeia de atividade para as ações executadas de ensino no âmbito interno e 

externo da Defensoria Publica do Estado do Amapá. 

 

13.1 Corpo docente 

Em regra, serão os Defensores Públicos, Coordenadores de setores e departamentos, 

servidores voluntários com aptidão e formação adequada para cursos propostos, Professores 

de Instituições de Ensino Superior, Professores das Escolas Superiores convidados, 

Professores das Organizações do Sistema “S” e profissionais externo contratados. 

Para as ações em âmbito interno sempre se dará preferência para Membros, 

Servidores e Colaboradores da DPE-AP, com a finalidade de valorizar os profissionais 

qualificados, desta respeitável instituição, assim como estimular o estudo continuo, com 

atualizações e aperfeiçoamento dentro dos objetivos estratégicos traçados pela gestão 

administrativa. 

A atuação dos servidores, membros e colaboradores poderá ser realizado a título 

oneroso ou gratuito a depender do evento acadêmico proposto. 

A contratação de instrutores externos se dará mediante inexigibilidade de licitação, na 

qual serão considerados os elementos de:  

 natureza singular do serviço técnico-profissional especializado;  

 notória especialização do profissional ou empresa, cujo conceito no campo e 

sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 

trabalho é essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação 

do objeto. 

 

13.1.1 Docentes em ações de educação presenciais 

São os responsáveis por definir o conteúdo programático do curso, quando for o caso; 

detalhar as especificações de horas-aula e número de participantes sempre com o aval da 
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Coordenação Técnica e Direção da ESUDPE; definir a metodologia de ensino, desde que 

enquadradas nas propostas dentro do referido PPI; elaborar o material didático; ministrar as 

aulas, oficinas, palestras, atos simulados como audiências, júris ou conferências; atuar 

moderando debates; elaborar os instrumentos de avaliação de aprendizagem; acompanhar o 

desenvolvimento dos participantes do curso e prestar-lhes suporte. 

 

13.1.2 Tutores 

As ações de educação corporativa na modalidade a distância poderão contar com a 

participação de tutores. O tutor tem grande importância para o processo pedagógico, pois, 

além de possuir conhecimento sobre o assunto a ser ministrado, deverá fomentar a 

comunicação entre os participantes, possibilitando que o conhecimento seja adquirido de 

forma significativa, contextualizada e por meio da construção coletiva. 

A depender da ação de educação corporativa, a ação de tutoria poderá ser 

desempenhada na condição de “tutor em ações de educação a distância”. 

O tutor poderá, ainda, atuar em ações de educação híbrida, que representa a 

integração, em uma mesma ação, de momentos e metodologias da educação online e da 

educação presencial. Na modalidade híbrida, demanda-se que a educação online seja 

destinada ao estudo dos materiais didáticos e de demais atividades que favoreçam a 

consolidação dos aspectos teóricos do conteúdo e que o momento presencial seja destinado 

à realização de atividades práticas e de aplicação dos conteúdos que foram estudados. 

O tutor da educação a distância será competente para: Planejar a ação educativa, 

sempre analisando o perfil do público-alvo e os objetivos contidos neste PPI e no Plano de 

Ensino; pode promover atualização de conteúdo e de atividades de avaliação dos discentes, 

sempre quando possível utilizando metodologias ativas; estimular ações colaborativas e em 

grupos; aplicar feedback e relacionar saberes disciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinar; sugerir materiais de apoio ao aluno que complemente o conteúdo proposto 

na ação promovida. 

 

13.1.3 Corpo discente 

Será composto por servidores, terceirizados, estagiários, colaboradores que exercem 

cargos de confiança, Defensores Públicos e Público Externo. 

As ações poderão ficar restritas ao âmbito interno se assim for definida no projeto 

acadêmico ou pelo Diretor da ESUDPE. 

As ações poderão ser promovidas para outras Escolas Superiores ou em conjuntos 

com Escolas Superiores, Instituições de Ensino Superior, Organizações Público e Privadas, 

bem como em favor de Entes da Administração Público Direta e Indireta. 
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. No âmbito interno poderão ser promovidas ações para estudantes do ensino 

fundamental, médio e superior. Para associação de moradores, indígenas, quilombolas e 

demais grupos vulneráveis. 

 

13.1.4 Conteudista 

É o profissional contratado para elaborar, adaptar e revisar planos de ensinos, aula, e 

conteúdos destinadas as ações da ESUDPE.  

Este conteudista será remunerado, conforme regulamentação interna da Defensoria 

Pública, sem vínculo empregatício. Preferencialmente, deverá ter experiência de mais de três 

anos na docência e ter especialização latu sensu ou stricto sensu, 

São ações exemplificativas dos conteudistas:  

Elaborar e entregar os conteúdos dos módulos a serem desenvolvidos no curso, de 

acordo com a realidade e necessidade da ESUDPE, utilizando linguagem simples, direta, 

didática e dialogada, que seja apropriada para o público-alvo;   

Integrar o conteúdo aos demais módulos, mantendo sintonia entre os conteúdos ou 

módulos; 

Indicar recursos de multimídia (vídeos, imagens, figuras, diagramas, fotos, links, entre 

outros) que auxiliem o aluno a compreender o conteúdo; 

Disponibilizar e adequar material didático para desenvolvimento do curso; 

Revisar a linguagem do material didático; 

Desenvolver as atividades de avaliação de aprendizagem dos alunos, conforme 

modelos de avaliações descritas neste PPI. 

O conteudista irá ceder sua produção intelectual (direitos autorais) dos materiais 

didáticos, questões, imagens, mapas mentais e voz por termo de cessão. Podendo a ESUDPE 

usar o material em quais plataformas, dentro do prazo, fixado no contrato firmado com o 

conteudista em sua contratação pela DPE-AP. 

 

13.1.5 Bolsista Pesquisador 

É profissional que tenha larga experiência com a produção acadêmica e editorais de 

livros.  

Este auxiliará e orientará aos membros da DPE-AP, servidores, estagiários e demais 

colaboradores a produzirem textos e obras cientificas.  

Assim como organizará revistas, anais e promoverá colóquios, seminário e congressos 

voltados para iniciação cientifica ou discursão de saberes do campo jurídico e de 

administração pública. 

O bolsista poderá participar quando necessário para alguma ação de seminários, 

oficinas, palestras, mesas redondas e outros eventos de atividade acadêmica.  
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O bolsista pesquisador poderá ajudar a gestão da ESUDPE com a criação de 

indicadores a serem aplicado por setores e departamentos da DPE-AP, que poderão resultar 

e subsídio para o desenvolvimento de alguma pesquisa relevante para o aprimoramento, 

transparências e publicização das ações promovidas pela Defensoria Pública. 

O bolsista pesquisador poderá criar grupos de pesquisas com membros, servidores e 

estagiários da DPE-AP.  

O bolsista pesquisador poderá ter outras atribuições além das citadas acima, desde 

que regulamentado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Amapá.  

O bolsista pesquisador não possuirá vínculo empregatício. A verbas recebida terá 

caráter indenizatória e sua atividade será por tempo determinado podendo ser renovado a 

bolsa, desde que preenchidas as condições previstas em regulamentação interna da DPE-

AP.  

 

14. MODALIDADE DE ENSINO 

Os cursos, módulos, eventos internos e externos promovidos pela ESUDPE poderão 

ser ofertados na modalidade presencial, híbrida ou a distância pela ESUDPE ou por entidades 

parceiras da DPE-AP. 

A modalidade presencial é aquela em que o discente comparece presencialmente em 

local e dia previamente definido para aquisição de conhecimento. 

O ensino on-line (EAD) é aquele que poderá ser realizado de forma remota por 

conteúdo síncrono por aplicativo telemáticos, a exemplo do ZOOM, YOUTUBE, MICROSOFT 

TEAM, GOOGLE MEET e outros, bem como de forma assíncrona mediante gravações de 

cursos já ministrados que ficarão disponíveis no Site da DPE-AP. 

Já o ensino híbrido como modalidade de ensino, é mediação da tecnologia da 

informação e comunicação com ações presenciais em local e data previamente definidos, 

geralmente de forma intercalada. 

 

15. PESQUISA E EXTENSÃO  

O investimento em pesquisa pelas Escolas Superiores das Defensorias Públicas, 

mesmo nas Escolas Superiores de outras carreiras jurídicas, ainda é incipiente. 

Por este motivo, a ESUDPE, busca incentivar a pesquisa como instrumento de solução 

de problemas institucionais, funcionais e de mitigação dos anseios da sociedade amapaense. 

A iniciação cientifica possibilita agregar conhecimento com o conteúdo teórico com a 

prática construindo novos conceitos, processos, produtos e estudo sobre as relações sociais. 
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A pesquisa permite a reanalise e avaliação das ações internas de gestão praticadas 

no âmbito da DPE-AP. Além de um aprofundamento sobre áreas temáticas de interesse 

institucional.  

Por meio, da pesquisa, poderá ser realizado análise de comportamento e indicadores 

produzidos pela DPE-AP, com base em estudos de outras organizações do campo jurídico 

como Escolas Superiores da Defensorias Públicas Estaduais, da Advocacia Geral da União, 

Defensoria Pública da União, Magistratura Estadual, Federal e do Trabalho, Ministério Público 

e outros entes ou órgãos. 

Possibilita o estudo sistematizado das demandas prioritárias que devem ser sanadas 

ou mitigadas pela DPE-AP.  

Acerca da pesquisa, dispõe o Capítulo II, da Resolução nº 25/2020, da DPE-AP, o 

seguinte: 

Art. 4º. A pesquisa na ESUDPE tem como objetivo a produção 

científica multidisciplinar sobre a atuação da Defensoria Pública, em 

todas as áreas de sua atribuição, fomentando especialmente a 

construção e a divulgação do conhecimento sobre o acesso à justiça, 

direitos humanos, assistência jurídica estatal e outros temas 

pertinentes à população usuária dos serviços da Defensoria Pública 

do Estado do Amapá. 

Art. 5º. A ESUDPE incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu 

alcance, tais como: 

I – execução de projetos de estímulo à pesquisa, com recursos 

orçamentários próprios, de órgãos públicos, da administração direta a 

indireta, de agências financiadoras nacionais e estrangeiras, de 

organizações não-governamentais e de empresas privadas, atendidos 

os requisitos legais; 

II – aperfeiçoamento de pessoal docente e técnico; 

III – concessão de auxílio para execução de projetos específicos; 

IV – intercâmbio com instituições públicas ou privadas, cuja atuação, 

igualmente, guarde afinidade com as atribuições institucionais da 

Defensoria Pública, estimulando o contato entre pesquisadores e o 

desenvolvimento integrado de projetos; 

V – promoção e organização de congressos, simpósios, seminários e 

similares; 

VI – divulgação dos resultados das pesquisas por meio de eventos e 

publicações organizadas pela ESUDPE e/ou parceiros; 
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VII – interlocução com os demais órgãos da Defensoria Pública, a fim 

de viabilizar o acesso do pesquisador aos dados considerados 

imprescindíveis para a concretização do projeto, resguardado o sigilo 

das informações do usuário/a, quando for o caso; 

VIII – formalização de grupos de pesquisa, de acordo com a normativa 

estabelecida pelo órgão competente. 

Art. 6º. Os grupos de pesquisa serão regulamentados e criados por 

ato da Diretoria. 

Parágrafo único – As linhas de pesquisa serão propostas pelos líderes 

dos grupos de pesquisa e pela Coordenação dos cursos de pós-

graduação e, ouvida a Diretoria, serão submetidas à aprovação pela 

Congregação, salvo quando esta for a proponente, ocasião em que a 

linha de pesquisa será aprovada exclusivamente pela Diretoria. 

 

A extensão acadêmica é a via para articulação entre os saberes. A extensão 

compreende o inter-relacionamento entre a ESUDPE e Comunidade na esfera de produção 

de conhecimento, de forma que ambas devam ser entendidas como beneficiárias da prática 

da Extensão, na medida em que, através das ações de produção e sistematização de 

conhecimento, faculta: 

À Instituição, o desenvolvimento do trabalho comunitário e a redefinição de seus 

valores próprios, programas, cursos e projetos a partir da vivência do real;  

Ao aluno, a formação acadêmica ampliada, rompendo-se com o mero tecnicismo e a 

reprodução do conhecimento, através da possibilidade concreta de vivenciar e praticar a teoria 

apreendida em sala de aula e debater os limites e possibilidades reais dessa mesma teoria; 

e, Comunidade, a possibilidade do desenvolvimento de suas potencialidades a partir da 

compreensão do conhecimento universitário, principalmente, no que se refere a se constituir 

em sujeito autodeterminado e no exercício de sua cidadania.  

A resolução nº 25/2020/CSDPEAP, informa em seu art. 7º, o seguinte: 

A ESUDPE contribuirá permanentemente para o desenvolvimento 

informacional, cultural e de organização social da comunidade 

carente, por intermédio da promoção de atividades de extensão, 

podendo articular-se com outras instituições e entidades da sociedade 

civil cuja atuação guarde afinidade com as atribuições institucionais da 

Defensoria Pública do Estado, inclusive com órgãos de ensino e 

formação das demais carreiras jurídicas.  
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18 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ESCOLA SUPERIOR  

A ESUDPE apresenta a seguinte estrutura, conforme Resolução nº 25, do Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá, pois vejamos: 

Art. 8º. A administração da ESUDPE é exercida pelos seguintes órgãos: 

I – Diretoria; 

II – Conselho da ESUDPE; 

III – Congregação; 

IV – Coordenação de cursos 

 

Art. 9º. A Diretoria é o órgão executivo encarregado de dirigir e coordenar 

todas as atividades da ESUDPE. 

Art. 10. A direção da ESUDPE será exercida pelo/a Diretor/a, que coordenará 

e supervisionará todas as atividades da Escola, bem como pelo/as 

Defensores/as Públicos/as Assistentes por ele/a escolhidos/as. 

§1º O/a Diretor/a será substituído/a por um/a de seus/suas Defensores/as 

Públicos/as Assistentes em suas faltas e impedimentos. 

§2º A Diretoria será auxiliada pelos órgãos de apoio nos termos deste 

Regimento. 

Art. 11. Compete ao/à Diretor/a: 

I – dirigir, administrar e representar a ESUDPE; 

II – zelar pelo cumprimento da legislação em vigor e deste Regimento; 

III – editar atos acerca das atividades incumbidas à ESUDPE; 

IV – designar Defensor/a Público/a e Servidor/a da Defensoria Pública do 

Estado para proferir aula em evento promovido ou apoiado pela ESUDPE; 

V – ordenar as despesas relativas às obrigações da ESUDPE nos termos do 

art. 177 da LC Estadual n. 121/2019; 

VI – firmar contratos, convênios, parcerias, acordos e ajustes, visando à 

consecução das atribuições da ESUDPE; 

VII – supervisionar o gerenciamento do uso dos recursos orçamentários e 

financeiros da ESUDPE; 

VIII – exercer o poder hierárquico no âmbito do órgão; 

IX – atribuir funções aos/às Servidores/as lotados na ESUDPE; 

X – decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos; 

XI – assinar títulos e certificados expedidos pela ESUDPE; 

XII – regulamentar e aprovar a criação de grupos de pesquisa, grupos de 

estudo, bem como nomear os respectivos coordenadores; 

XIII – decidir sobre ajuda financeira para o pagamento total ou parcial de 

cursos, atividades e material que se caracterize como de aperfeiçoamento e 

atualização técnica e funcional dos/das Defensores/as Públicos/as e 

Servidores/as; 
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XIV – criar Coordenações da ESUDPE bem como nomear os respectivos 

coordenadores; 

XV – escolher e nomear os Coordenadores dos cursos de pós-graduação e 

outros que se fizerem necessários, bem como os membros da Congregação, 

nos termos deste Regimento; 

XVI – regulamentar o custeio dos cursos de pós-graduação e outros eventos 

promovidos pela ESUDPE; 

XVII – organizar e promover eventual processo seletivo para os cursos de 

pós-graduação; 

XVIII – opinar sobre a proposta orçamentária relativa à ESUDPE, ouvindo o 

Conselho da ESUDPE; 

XIX – submeter ao Conselho da ESUDPE, na última reunião de cada ano, 

prestação de contas e relatório das atividades desempenhadas pelo órgão; 

XX – elaborar plano de ensino anual, submetendo-o à Congregação quando 

este órgão existir; 

XXI – resolver os casos omissos neste Regimento, bem como desempenhar 

outras atividades não especificadas desde que inerentes à função; 

XXII – exercer todas as competências previstas nos Atos Normativos editados 

pela Administração Superior que estejam dentro das suas atribuições, além 

daquelas previstas nas normas que regem a DPEAP. 

§1º As atribuições dos incisos VIII, IX, X, XI e XV podem ser delegadas aos/às 

Defensores/as Públicos/as Assistentes. 

§2º Na hipótese do inciso VI, caso se trate de convênio oneroso ou parceria 

onerosa, a medida dependerá de ratificação do Conselho da ESUDPE. 

§ 3º Na hipótese do inciso XIV, caso haja mais de um/a interessado/a na 

coordenação, a escolha será realizada por sorteio. 

§4º Na hipótese do inciso X, caso se trate de curso de pós-graduação, a 

Diretoria deverá submeter proposta de criação, transformação e extinção do 

curso à apreciação da Congregação nos termos estabelecidos por ato 

normativo do Conselho da ESUDPE. 

Art. 12. O Conselho da ESUDPE, órgão colegiado de caráter fiscal e 

consultivo, será presidido 

pelo Diretor da ESUDPE e terá a seguinte composição: 

I – Defensor/a Público/a Geral; 

II – Defensor/a Público/a Diretor/a da ESUDPE; 

III – Corregedor/a-Geral; 

IV – Um/a representante dos Núcleos Especializados; 

V – Um/a representante dos Núcleos Regionais, que deve de Núcleo distinto 

do representante do Núcleo Especializado; 
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VI – Um/a Defensor/a Pública indicado pelo Conselho Superior da Defensoria 

Pública com alguma formação acadêmica posterior à graduação e/ou 

experiência com docência; 

VII – Ouvidor/a-Geral; 

VIII – Um/a representante dos/as Servidores/as indicado pelo Defensor/a 

Público/a Geral. 

§1º O representante do inciso VI não poderá ser o mesmo dos incisos IV e V 

nem ser membro do Conselho Superior da Defensoria Pública, tampouco 

cumular a função de Defensor/a Público/a Auxiliar do Defensor/a Público/a 

Geral ou da Corregedoria-Geral. 

§2º É vedado ao membro do Conselho da ESUDPE exercer qualquer outra 

função junto à ESUDPE, ressalvada a realização de palestras não 

remuneradas. 

Art. 13. O Conselho da ESUDPE reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 

dois meses e, extraordinariamente, quando convocado pelo/a Defensor/a 

Público/a Geral ou pelo/a Diretor/a da ESUDPE ou por solicitação de três de 

seus membros. 

Parágrafo único – Para os incisos IV, V, VI e VIII do art. 12, a ausência 

injustificada em reuniões, ordinárias ou extraordinárias, consecutivas 

ocasionará a exclusão imediata do Conselheiro, devendo o Presidente do 

Conselho providenciar a substituição do representante para a reunião 

seguinte. 

Art. 14. Compete ao Conselho da ESUDPE: 

I – fiscalizar o emprego dos recursos destinados à ESUDPE; 

II – opinar sobre a proposta orçamentária apresentada pela Diretoria; 

III – apreciar a prestação de contas da ESUDPE e de recursos repassados a 

entidades conveniadas; 

IV – ratificar as propostas de convênios onerosos e parcerias onerosas; 

V – fixar parâmetros para a remuneração do corpo docente dos cursos de 

pós-graduação e de palestrantes dos demais cursos; 

VI – fixar parâmetros para a concessão de bolsas de estudo para os alunos 

dos cursos de pós-graduação; 

VII – exercer as demais funções inerentes à sua atividade. 

§1º As decisões do Conselho da ESUDPE serão tomadas por maioria 

absoluta de votos. 

§2º Acaso não atingida a maioria absoluta de votos, o voto do/a Diretor/a da 

ESUDPE será considerado voto de qualidade. 
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17. INDICADORES DE DESEMPENHO  

A ESUDPE compreende que o presente plano pedagógico não é definitivo estando em 

constante evolução, mas para que isso ocorra há de ser realizadas avaliações de 

desempenho. 

Logo, a Equipe da ESUDPE promove constantemente reuniões entre seus integrantes 

e gestão para avaliar suas ações, a fim de constatar se estes estão atendendo aos anseios 

internos dos colaboradores e membros ou aos anseios externos da comunidade. 

Para tanto, ao término de cada atividade é colhido o formulário realizado no google 

forms, a fim de obter o feedback das ações e para remodelar novas ações.  

Posteriormente, se consolida um relatório que é compartilhado com a gestão 

administrativa e ouvidoria da Defensoria Pública.  

Tudo para constatar o desempenho dos docentes, discentes e corpo técnico 

administrativo, sendo empregada todas as ações avaliativas, previstas no item 11, do 

presente PPI.     

 

 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido Plano Pedagógico Institucional buscou sistematizar as ações estratégicas 

para as atividades educativas desempenhadas pela Defensoria Pública do Estado do Amapá 

buscando apresentar os fundamentos das ações educativas, bem como objetivos, 

organização e modelo idealizado para atuação de suas atividades funcionais. 

Este documento reflete os valores institucionais, sendo um avanço significativo para 

modernização e definição de gestão educacional com metodologias solidas que auxiliaram no 

desenvolvimento de membros da Defensoria Pública do Estado do Amapá, Servidores, 

Estagiários, Colaboradores Administrativos e principalmente para a Comunidade Amapaense. 

O presente projeto guiará as ações da Escola Superior para o próximo biênio, mas não 

é um instrumento estático, podendo ser alterado sempre quando necessário para adequar 

aos anseios sociais, corpo técnico, membros e da gestão administrativa da Defensoria Pública 

do Estado do Amapá. 

Portanto, a função essencial, deste documento, é servir de bússola para uma 

prestação educacional eficiente e eficaz, a luz da Carta Magna de 1988 e das Legislações 

Pátrias infraconstitucionais que versam sobre a atuação desta Defensoria Pública.  
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