ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANO PEDAGÓGICO DE CURSO

( X ) Presencial

1. NOME DO
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA/FORMAÇÃO/outros

( ) EAD

2. UNIDADE (Órgão
solicitante/participantes)

Palestra: “VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL”
3. Justificativa:
O abuso infantil, ou maus-tratos,
são definidos como toda forma de
violência
física
e/ou
emocional/psicológica, maus tratos,
negligência
ou
tratamento
negligente, exploração comercial,
sexual ou outro tipo de exploração,
resultando em dano real ou potencial à saúde,
sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da
criança, no contexto de uma relação de
responsabilidade, confiança ou poder, com os pais,
sejam biológicos, padrastos ou adotivos, por outro
adulto que possui a guarda da criança, ou mesmo por
outros adultos próximos da criança como pessoas da
família, professores, cuidadores, responsáveis e etc.
Sendo assim, a IV edição da ESMP Literária aborda esse
tema para, mais uma vez, sensibilizar os participantes a
serem disseminadores de informações na sociedade.
O Livro “QUEM É ESSA MULHER” é uma ficção literária
contemporânea, que pretende suscitar a reflexão sobre
uma prática de violência sexual e a demonstração de
como lidar com a busca do reencontro consigo e a lacuna
temporal entre presente e passado.

IV EDIÇÃO DA ESMP LITERÁRIA
Sobre a Obra:
MULHER”?

“QUEM

É

ESSA

 MPMA
 SECINST
 CAOpIJ
 ESMP
Parceria(s):

•

Centro Cultural – MPMA.

4. Local do Evento:
Auditório do Centro Cultural – CCMP
5. Público Alvo e vagas:
Membros, servidores MPMA e convidados, mediante
inscrição– 120 vagas.
7. PROFESSOR(ES)/ PALESTRANTE(S)

6.
“VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL”
DISCIPLINAS
(TEMAS)
8. ANO/MÊS:
Maio/2019

9. QUANTITATIVO DE MÓDULO/
TEMÁTICAS:
1

MILENA CARVALHO – Professora,
Arquiteta e Urbanista, Escritora e
Cineasta.
10. DURAÇÃO DO

11. CARGA

CURSO/EVENTO

HORÁRIA TOTAL

17.05.2019
16h00

4h

12. EMENTA (síntese, específica de cada disciplina/temática):
 Violência sexual infantojuvenil. Exploração sexual. ECA. Violência doméstica. Abusos contra
crianças e adolescentes. Prevenção, combate à violação de direitos. Confiança. Poder.
Guarda. Adoção.
13. OBJETIVOS
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Geral:
 Caracterizar o universo de informações acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA –, no que diz respeito à violência doméstica e demais tipos de abusos contra crianças
e adolescentes.
Específicos:
 Identificar os sintomas apresentados por uma criança sexualmente abusada;
• Conhecer os procedimentos e ações adotados perante um caso de abuso sexual em
crianças e adolescentes.
14. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS/ TEMÁTICAS

 O abuso e a exploração de crianças e adolescentes;
 A importância da família para prevenção e combate à violação de direitos de crianças
e adolescentes;
 A diferença entre abuso e exploração
15. METODOLOGIA: Explanação dialogada com interatividade.
16. RECURSOS DIDÁTICOS: Multimídias
17. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Mensuração da participação e interatividade eleva a
eficácia e eficiência do evento para os objetivos propostos.
18. ASPECTOS A SEREM AVALIADOS/CRITÉRIOS: participação no percentual exigido para
certificação.
19. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: Questionário de reação e contexto.
20. REFERÊNCIAS: CARVALHO, Milena. Quem é essa mulher, Amazon Serviços de Varejo do
Brasil Ltda, agosto, 2018. 102 p.
emp.
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