
GT4

Produto Descrição Atividades Responsável Data

Elaborar minuta de ofício-

circular/pesquisa e lista de Andréa e Fausto 15 de junho

Apresentar sugestões e deliberar Andréa e Fausto

Elaborar versão final e encaminhar 

para o facilitador Andréa e Fausto
Enviar/expedir, acompanhar e 

compilar CDDF
Elaborar diagnóstico e minuta de 

decisão GT4

Elaborar versão final GT4

Elaborar minuta de ofício-

circular/pesquisa e lista de Mariana e Cristiano 15 de junho

Apresentar sugestões e deliberar Mariana e Cristiano

Elaborar versão final e encaminhar 

para o facilitador Mariana e Cristiano

Enviar/expedir, acompanhar e 

compilar CDDF

Elaborar diagnóstico e minuta de GT4

Elaborar versão final GT4

Complementar memorando do GT 

6 sobre “MP um retrato” GT4

Elaborar e encaminhar minuta para Mariana e Nívia 15 de junho

Apresentar sugestões e deliberar Andréa e Bernadete

Elaborar versão final e encaminhar 

para o facilitador GT4
Encaminhar para o Consleheiro CDDF

Acompanhar deliberação do Plenário CDDF

4.2

Diagnóstico de atuação (ofcio-circular) -

sugerindo para as escolas de formação do 

MP que incluam nos cursos bibliografia 

sobre racismo e busquem a sensibilização 

dos membros, bem como informando 

sobre as atividades realizadas pelo GT4, o 

curso disponível on-line, o Guia e da 

necessidade de replicação na origem.

4.3

Criar estratégias para realizar 

levantamento sobre a quantidade de 

gênero e raça (atividade 6.5 do GT de 

igualdade de gênero).

4.4

Minuta de recomendação - para fiscalizar 

a implementação das Leis 10.639/2003 e 

11.645/2008, que tratam da 

obrigatoriedade da história da cultura 

negra e indígena no ensino fundamental e 

médio (material do guia e concursos 

seletivos).

Suplente: Jaqueline Silva

Data de aprovação:

Datas de alteração:

Data de término: 18/01/2018

Objetivo geral: Fortalecer, aprimorar as unidades do Ministério Público brasileiro, respeitadas sua autonomia e unidade, 

para uma atuação responsável e socialmente efetiva no enfrentamento ao racismo

4.1

Diagnóstico de atuação (ofício-circular) – 

ao Comitê Gestor da Ação Nacional com 

vistas a apresentar minuta de ofício 

direcionado aos gestores municipais e 

estaduais questionando sobre a 

implementação das Leis 10.639/2003 e 

11.625/2008, bem como

encaminhando o guia como anexo. 

Solicitação que informe sobre a existência 

de resolução dos conselhos municipais.

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais

Grupo de Trabalho  Enfrentamento ao Racismo e Repeito à Diversidade Étnica e Cultural

Projeto: Racismo: conhecer para e enfrentar

Coordenador: Maria Bernadete Figueiroa

Suplente:

Facilitador:Vanessa Machado
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Elaborar memorando ou ofício CDDF

Compilar informações recebidas CDDFEncaminhar ao GT4 informações 

recebidas CDDF

Elaborar minuta do texto GT 4 Realizado

Encaminhar para o facilitador da CDDF
Realizado

Compilar, revisar e diagramar Realizado

Publicar

Fausto, Andréa e 

Mariana

Definição da programação da sala GT4 Realizado

Definição da lista de convidados GT4 Realizado

Definição do moderador Bernadete e Andréa Realizado

Definição do relator Lívia e Nívia Realizado

4.8

Encontro com os Movimentos 

Sociais - Participação no 4ª Encontro 

Ministério Público e Movimentos Sociais 

(Gestão Escolar Democrática)

4.5

Mapear quais unidade do MP 

implementaram as recomendações nº 40 

e 41. Memorando para coordenadoria de 

acompanhamento de decisões ou ofício-

circular para os PGJs.

4.6
Artigos – para a 2ª edição da 

publicação tendências em Direitos 

Fundamentais (até 4 artigos)

4.7

Concurso de peças do MP contra a 

intolerância contra as religiões de matriz 

africana em parceira com o Ministério de 

Direitos Humanos– Verificar edital
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