
FNS

Produto Descrição Atividades Responsável Data

Reunir-se com o MEC para 

detalhamento da proposta. CDDF 24/02/17

Informar membros colaboradores 

do GT sobre o discutido quando 

da reunião com o MEC CDDF 06/03/17

Minuta de Termo de Aditivo ao 

Acordo de Cooperação assinado 

entre o CNMP e MEC no dia 28 de CDDF 31/03/17

Deliberar acerca do material a ser 

incluído nas ferramentas de 

divulgação gerenciadas pelo MEC, 

nos termos do Acordo de 

CDDF e GT de 

defesa da 

Educação 17/04/17

Elaborar e encaminhar minuta 

para a CDDF

(1) Educação para 

o exercício da 

cidadania (Cambi) 

(2) Gestão escolar 

democrática 

(Cristina e 

Daniela)                   

(3) Educação 

infantil (Paulo e 

Maria Cecília)         

(4) Mediação na 

escola e práticas 

restaurativas 

(Douglas) 30/05/17

Revisão e diagramação Ascom/CNMP 30/06/17

Publicação Ascom/CNMP 30/07/17

Discutir com os membros do 

Ministério Público integrantes da 

COPEDUC acerca da 

implementação da Recomendação

GT de defesa da 

educação a definir

Produção de manual com 

orientações e explicações básicas 

sobre a recomendação Élida Graziane a definir

Produção de vídeo aulas sobre a 

recomendação Élida Graziane a definir

Produção de curso na plataforma 

moodle Eduardo Cambi a definir

8.2

Artigos – para a 2ª edição da 

publicação tendências em Direitos 

Fundamentais (até 4 artigos)

8.3

Articulação – aplicação da 

recomendação n° 44/2016 do 

CNMP (fiscalização dos gastos 

mínimos em educação)

Suplente:Renato Irajá

Data de aprovação: 17/02/2017

Datas de alteração:

Data de término: 18/01/2018

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

uma atuação coordenada, responsável, resolutiva e socialmente efetiva na defesa do direito à educação

8.1

Articulação – parceria com o MEC 

para divulgação de materiais 

relacionados ao Projeto João 

Cidadão.

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais

Grupo de Trabalho de Educação

Projeto: Defesa da Educação

Coordenador: 

Suplente: 

Facilitador:Rafael Nogueira
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Escolher moderador e 

coordenador

GT de defesa da 

educação      - 

Moderador: 

Douglas                     

- Coordenadores:   

Daniela e Cristina

CUMPRI

DO

Elencar entidades e movimentos 

sociais para participar do encontro

GT de defesa da 

educação 31/03/17

Enviar à CDDF propostas de 

questionamentos para orientar as 

lideranças dos movimentos sociais 

durante o evento.

GT de defesa da 

educação 07/04/17

Informar à CDDF dados de voo.

Membros do GT 

de defesa da 

educação que 

participarão do 

evento.

Participação no evento

GT de defesa da 

educação 07/06/17

8.5

Memorando – para o relator da 

proposta de resolução sobre as 

matérias a constar nos editais de 

concursos para ingresso na 

carreira. (para inclusão de matérias 

relacionadas à defesa da 

Elaborar e encaminhar minuta 

para a CDDF Cristina 31/03/17

8.4

Encontro com os Movimentos 

Sociais - Participação no 4ª 

Encontro Ministério Público e 

Movimentos Sociais (Gestão 

Escolar Democrática)
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