
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Nacional do Ministe rio Pú blico (CNMP), por meio de súas comisso es de Defesa dos 
Direitos Fúndamentais e de Planejamento Estrate gico, realizoú, nos dias 15 e 16 de abril 2015, 
em súa sede, o Encontro Nacional: Em Defesa da Edúcaça o Inclúsiva. O evento teve como 
objetivo promover articúlaça o entre os ramos do MP com o rga os ligados a defesa dos direitos 
das pessoas com deficie ncia, fomentar a atúaça o proativa, preventiva, efetiva e resolútiva do 
Ministe rio Pú blico brasileiro direcionadas ao aprimoramento da atúaça o em defesa da edúcaça o 
inclúsiva e promover a conscientizaça o social e mobilizaça o dos atores sobre a tema tica 
 
O encontro foi dirigido aos membros do Ministe rio Pú blico com atúaça o e/oú distinto 
conhecimento pertinente aos direitos húmanos, em especial no qúe se refere a  defesa dos 
direitos das pessoas com deficie ncia. 
 
A Defesa da Edúcaça o Inclúsiva envolve diferentes atores: movimentos sociais, professores, 
gestores governamentais, profissionais do direito. A Constitúiça o da Repú blica garante o direito 
a  igúaldade e trata, nos artigos 205 e segúintes, do direito de TODOS a  edúcaça o. Esse direito 
deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seú preparo para o exercí cio da cidadania e a 
qúalificaça o para o trabalho. 
 
Dúrante o evento, foi lançado no canal do Conselho no YoúTúbe, o cúrso “Interdiça o parcial e  
mais legal” e disponibilizada a cartilha “Interdiça o Parcial e a Convença o Sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficie ncia” e o Gúia de Atúaça o Ministerial “A pessoa com deficie ncia e o direito a  
acessibilidade, ao atendimento priorita rio, de acesso ao concúrso pú blico, a  edúcaça o inclúsiva, 

https://www.youtube.com/watch?v=_DHsbeAtU5A
https://www.youtube.com/watch?v=_DHsbeAtU5A
https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Interdi%C3%A7%C3%A3o_Parcial_14.07_WEB.pdf
https://www2.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Interdi%C3%A7%C3%A3o_Parcial_14.07_WEB.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/6737-guia-de-atuacao-ministerial-2
https://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/6737-guia-de-atuacao-ministerial-2


ao apoio na cúratela”.. O objetivo do cúrso, assim como da cartilha e do gúia qúe compo em a 
campanha “Interdiça o parcial” e  fomentar a adoça o da interdiça o parcial para pessoas com 
deficie ncia como regra nos processos de cúratela, nos termos da Convença o sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficie ncia (CDPD). 
 
A referida Convença o adota a regra do reconhecimento igúal perante a lei, devendo ser 
assegúradas a s pessoas com deficie ncia medidas adeqúadas para o exercí cio da capacidade 
legal. Somente qúando necessa rio e  qúe a capacidade legal (civil) da pessoa podera  ser limitada. 
Nesse caso, todos os apoios e salvagúardas apropriadas e efetivas devera o ser disponibilizadas 
para a proteça o do direito, da vontade e da aútonomia da pessoa. 
 

https://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/6737-guia-de-atuacao-ministerial-2


PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira | 15/04/2015

8h30 – Credenciamento

9h00 – Abertura

10h00 – Contextualização:  Ação Nacional  do MP – 2011/2015,  Ação Nacional  em Defesa dos Direitos

Fundamentais e Ação Nacional em Defesa da Infância e Juventude

10h15 – Mesa redonda: A educação inclusiva e suas boas prática

11h30 – Debates, problematização dos contextos locais de atuação e construção de cenários

12h30 – Almoço

14h00 –  Mesa redonda: A atuação do MP em defesa da educação inclusiva

15h30 – Debates, problematização dos contextos locais de atuação e construção de cenários

16h30– Subsídios para implementação de um projeto nacional em defesa da educação inclusiva

18h – Conclusão das atividades do primeiro dia

Quinta-feira | 16/04/2015

08h30 – Plenária (membros representantes dos diferentes ramos e unidades do MP brasileiro): Construção

conjunta do projeto nacional

11h30 – Assinatura do Acordo de Resultados, por adesão

12h – Encerramento

Local: Auditório do CNMP

Brasília-DF
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DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 
Nome do Projeto 

Defesa da Educação Inclusiva 
 

Coordenadores 

Geny Helena Fernandes Barroso Marques 
Maria Aparecida Gugel 
Rebecca Monte Nunes Bezerra 
 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral 

Promover a unidade nacional da atuação do Ministério Público na defesa da educação inclusiva. 
 

Objetivos específicos 

I. Promover iniciativas de sensibilização e capacitação de membros e servidores do MP brasileiro 
sobre a temática da educação inclusiva; 
 

II. Elaborar, a partir das experiências de cada unidade do MP, uma compilação de materiais de 
apoio à atuação do MP na defesa da Educação Inclusiva, a ser disponibilizada no site do CNMP; 
 

III. Difundir campanha nacional de conscientização, direcionada a membros e servidores do MP 
brasileiro, bem como à comunidade geral e escolar, sobre o direito à educação inclusiva, também 
sob o enfoque da diversidade, a partir da boa prática desenvolvida pelo MPBA; 
 

IV. Fomentar a atuação do MP brasileiro direcionada à garantia da matrícula e permanência das 
pessoas com deficiência que não estão na rede regular de ensino, por meio de estratégias de 
busca ativa; 
 

V. Promover a articulação com os conselhos nacional, estaduais e municipais de ensino para a 
definição de estratégias locais direcionadas à definição de parâmetros qualitativos de 
monitoramento da efetividade do sistema educacional inclusivo, com enfoque inicial para as 
pessoas com deficiência; 
 

VI. Elaborar minuta de resolução, a ser apreciada pelo Plenário do CNMP, sobre estruturação de 
equipes técnicas de suporte à atuação do MP na defesa da educação inclusiva; 
 

VII. Fomentar a atuação do MP brasileiro na garantia da acessibilidade nas edificações que integram 
o sistema escolar e profissionalizante, inclusive quanto ao fornecimento de mobiliário acessível 
mediante a elaboração e aplicação de check list e divulgação das informações; 
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INDICADORES 

I. Promover iniciativas de capacitação de membros e servidores do MP brasileiro sobre a temática 
da educação inclusiva; 

a. Números de iniciativas institucionais de capacitação realizadas; 
b. Número de membros participantes; 
c. Número de servidores participantes. 

 

II. Difundir campanha de conscientização, direcionada a membros e servidores do MP brasileiro, bem 
como à comunidade geral e escolar, sobre o direito à educação inclusiva, também sob o enfoque 
da diversidade, a partir da boa prática desenvolvida pelo MPBA; 

a. Número de pessoas alcançadas pela campanha; 
b. Número de páginas institucionais do MP e das respectivas páginas nas redes sociais que publicaram conteúdo 

da campanha; 
c. Estatísticas específicas das redes sociais; 
d. Estatísticas específicas das iniciativas locais em outras mídias;  

 

III. Promover a avaliação qualitativa da inclusão escolar (em especial no que se refere à acessibilidade 
do material pedagógico e dos documentos internos da escola – projeto político pedagógico, 
regimento interno, etc), por meio do desenvolvimento e aplicação, por amostragem aleatória, de 
instrumento de avaliação da educação inclusiva nas escolas da rede regular de ensino (mínimo de 
10 escolas por Estado); 

a. Número escolas avaliadas; 
b. Estatísticas específicas decorrentes da aplicação do formulário; 

 

IV. Fomentar a atuação do MP brasileiro na garantia da acessibilidade nas edificações escolares 
públicas e privadas, inclusive quanto ao fornecimento de mobiliário mediante a elaboração e 
aplicação de check list e divulgação das informações; 

a. Número de escolas avaliadas; 
b. Número de estatísticas decorrentes da aplicação do check list. 

 
 

1º PONTO DE CONTROLE: 01/09/2015 
 

2º PONTO DE CONTROLE: 16/04/2016 
 


