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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá é dirigida por um 

Defensor Público nomeado pelo Defensor Público Geral para um mandato de dois anos, 

permitindo recondução por um ano.  

É incumbência da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amapá, a luz da Lei Complementar nº 121/2019 - GEA e da Resolução 25/2020 da 

CSDPEAP: Promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos 

membros e colaboradores da DPE-AP, assim como editar revistas e boletins periódicos 

de conteúdo multidisciplinar, 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. 

De igual forma, promover a atualização dos membros e servidores em 

matéria legislativa, doutrinária e jurisprudencial de interesse da Instituição, participar da 

organização do concurso de ingresso na Carreira de Defensor Público, promover o 

Curso de Formação à Carreira de Defensor Público, destinado aos membros 

ingressantes, auxiliar o Conselho Superior na fixação de parâmetros mínimos de 

qualidade para atuação dos Defensores Públicos, organizar encontro anual dos 

Defensores Públicos para a definição de teses institucionais, que constituirão parâmetros 

para a atuação dos membros e promover cursos de difusão e conscientização dos 

direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, e editar cartilhas e livros no 

mesmo sentido. 

Portanto, o presente relatório tem por finalidade descrever as atividades 

realizadas pela Escola Superior da Defensoria Pública dentro as atribuições assim 

definidas nas regulamentações supramencionadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

 

2.1 Dados Identificadores:  

 

 Endereço Postal: Avenida Raimundo Álvares da Costa, 676 - Centro, Macapá - 

AP | CEP: 68900-074 

 Endereço eletrônico: https://ap.def.br/ 

 

2.2 Composição de Pessoal  

 

 Roberto Coutinho Filho - Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do 

Amapá; 

 

 Milton Pereira Neto – Cargo de Coordenador Técnico – Escola Superior da 

Defensoria Pública do Estado Do Amapá; 

 
 

 Elizama De Paula R. R. Dias - Cargo de Responsável por atividade Nível II - 

Escola Superior da Defensoria Pública do Estado Do Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS: 

 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá no ano de 

2022, teve por finalidade no âmbito interno a regularização dos Cursos de Formação, 

nos moldes definidos pela LC nº 121/2019, em seu art. 49, X, assim como para atender 

critério técnicos definidos no art. 65, da Resolução nº 32/2020. 

Além, da capacitação consideradas urgentes destinadas aos Defensores 

membros para o exercício de suas funções em total atendimento ao art. 49, VII, da Lei 

Complementar nº 121/2020. 

Incentivar cursos de aperfeiçoamento técnico para colaboradores, servidores 

e membros da Defensória Pública do Estado do Amapá. 

Estabelecer plano de ação anual das atividades da Escola Superior da 

Defensoria Pública, a fim de ser apresentado a alta gestão administrativa, desta 

renomada Instituição. 

Oferecer suporte a Coordenação de Planejamento e outros setores 

administrativos, quando solicitado. 

Por sua vez, no âmbito externo estreitar e realizar interlocução para 

celebração de convênios ou termos de parcerias com Instituições de Ensino para 

promoção da missão, valores e democratização do saber jurídico sob a ótica das 

atribuições inerentes a Defensoria Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SUPERIOR NO SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2022: 

PERÍODO: ABRIL  

 
 

 Data: 03 de março a 11 de abril de 2022 – Curso de formação de Defensores 
Públicos. 

 No dia 30.03.2022 a 11.04.2022 realização do Curso de Formação dos Defensores 
Públicos André Felipe, José Augusto Norat Bastos Filho e Ramon Simões de Souza. 
Apresentamos algumas evidências a seguir: 

 

 
 
 

 Data: 04 de abril de 2022 – Posse de novos membros e novo Diretor da 
ESUDPE 



 

 

Foi realizado posse do novo Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá, Dr. Roberto Coutinho Filho e a posse de três novos membros, 
segundo demonstra imagem abaixo: 

 

 Data: 04 de abril de 2022 - Reunião com o Professor Marcos André Barros 
Pereira e com a Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Estácio 
Amapá 

 No dia 04.04.2022, a ESUDPE por meio de seu Diretor e a Defensoria Pública através 
dos Coordenadores dos Núcleos de Execução Penal e Núcleo Penal realizaram reunião 
com o Professor Marcos André Barros Pereira e com a Coordenação do Curso de 
Direito da Faculdade Estácio Amapá para deliberarem sobrea a viabilidade de mover 
ação de extensão de “assistência jurídica a reeducando do Instituto Penitenciário do 
Estado do Amapá – IAPEN como implemento da Dignidade Humana”. Segundo se 
contata na imagem 
abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Data: 06 de abril de 2022 – Reunião com a professora Paula Bastone 

No dia 06.04.2022, foi realizado reunião com a Professora Paula Bastone, docente da 
Universidade Federal do Estado do Amapá e membros da sociedade civil com o 
objetivo de analisar a possibilidade de celebração de termo de parceria entre a ESUDPE 
e a Universidade para participar de ações educacionais e sociais no Projeto: Guardiões 
Ribeirinhos. 

 

 Data: 07 de abril de 2022 – Interlocução com a caixa de assistência dos 
advogados 

No dia 07.04.2022, foi realizado a interlocução da ESUDPE, por meio do Diretor 
Roberto Coutinho Filho, a Caixa de Assistência dos Advogados. Conforme se 
depreende da imagem abaixo: 

 

 

 Data: 08 de abril de 2022 – Treinamento sobre o sistema SOLAR 

No dia 08.04.2022 se realizou o Treinamento com o apoio da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação de “Sistemas da DPE”, conforme informativo e imagem 
abaixo: 

 



 

 

 

 Data: 06 de abril de 2022 – Apresentação de projeto da Defensoria Pública 
sobre o autismo 

No dia 06.04.2022, foi apresentado o Projeto Defensoria Pública: Por um Amapá 
inclusivo – Autismo. O referido projeto foi concebido em parceria com o departamento 
de comunicação para conscientizar sobre os Direitos das Pessoas classificas com o 
espectro autista. No mês de abril ocorrerão postagens e vídeos nas redes sociais da 
Defensoria, como demonstra as imagens abaixo: 

 

 



 

 

Esclarecemos que o projeto findará no dia 10 de maio de 2022, com a mesa redonda que 
será realizada na Faculdade Estácio Amapá, que contará com a Defensora Pública Luma 
Pacheco e com os convidados Joab Moraes e Renivaldo Costa, que são organizadores 
da obra: “Leis e Direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista: a experiência 
do Amapá”. 

O referido projeto ganhou boa repercussão na Sociedade Amapaense que foi vinculado 
em veículos de imprensas, conforme notícia em destaque abaixo: 

Mesa redonda e lançamento de livro levantam discussão sobre o autismo no Amapá – 
Diário do Amapá - Compromisso com a Notícia (diariodoamapa.com.br) 

Apresentamos o informativo do evento: 

Data:  07 de abril de 2022 – Visita institucional. 

No dia 07.04.2022 se realizou visita Institucional a Escola Superior do Legislativo 
Amapaense, conforme a imagem:  

 



 

 

 

 

 Data: 11 a 18 de abril de 2022 – Treinamento da sistema SOLAR para os 
servidores do SIAC 

Nos dias 11, 12 e 18.04.2022 se realizou o Curso da Plataforma Solar para o SIAC 
do Estado do Amapá, a representantes das unidades Beirol, Centro, Zona Oeste, 
Zona Sul, Santana, Laranjal do Jari conforme foto abaixo: 

 

 

 Data: 11.04.2022, se realizou reunião com o departamento de Tecnologia da 
Informação para alinhamento da criação do portal da ESUDPE. 
 

 Data: 14.04.2022, se realizou a entrega da matriz atribuições da ESUDPE, 
matriz SWOT e relatório setorial anual, assim solicitado pela COPLAN.  
 
 

   Data: 14 de abril de 2022 – Treinamento de sistemas 



 

 

No dia 14.04.2022, foi ofertado pela ESUDPE com o apoio da Coordenação de 
Tecnologia de Informação treinamento sobre os Sistemas utilizados pela DPE aos novos 

Defensores 
Públicos. Segue 
imagem abaixo: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Data: 20.04.2022 foi emitido o certificado de conclusão do Curso de Formação 
dos Defensores Públicos André Felipe, José Augusto Norat Bastos Filho e Ramon 
Simões de Souza. 

 

 Data: 20.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de Formação 
o Dr. Pedro Pedigoni Gonçalves, com o tema "Encontro com o Conselho Superior 
da DPE-AP (conhecendo as Resoluções)", realizado presencialmente no dia 
06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de Formação 
a Dra. Adegmar Pereira Laiola, com o tema "Júri - Primeira Fase e Plenário", 
realizado presencialmente no dia 11/04/2022, com carga horária de 02 (duas) horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de Formação 
a Dra. Ana Candida Oliveira Frota, com o tema “Atuação Prática no 
Atendimento à Criança e ao Adolescente", realizado presencialmente no dia 
08/04/2021, com carga horária de 02 (duas) horas”. 
 

 Data:  21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação a Dra. Camila Batista Gonçalves, com o tema "Atuação Prática no 



 

 

Atendimento à Criança e ao Adolescente", realizado presencialmente no dia 
08/04/2021, com carga horária de 02 (duas) horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação a Dra. Elane Ferreira Dantas, com o tema "Atuação Prática da DPE-
AP na Execução Penal", realizado presencialmente no dia 11/04/2022, com 
carga horária de 02 (duas) horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação a Dra. Gleyseny Rodrigues de Oliveira, com o tema "Encontro com o 
Conselho Superior da DPE-AP (conhecendo as Resoluções)", realizado 
presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação a Dra. Helena Lúcia Romero dos Santos, com o tema "Atuação da 
DPE nos núcleos regionais", realizado presencialmente no dia 08/04/2022, com 
carga horária de 02 (duas) horas. 
 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação o Dr. Jefferson Alves Teodósio, com o tema “Varas Criminais 
Residuais, alterações legislativas, ANPP e Prática em Audiência Criminal", 
realizado presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) 
horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação o Dr. Lauro Miyasato Junior, com o tema ““Varas Criminais 
Residuais, alterações legislativas, ANPP e Prática em Audiência Criminal", 
realizado presencialmente no dia 06/04/2022, com carga horária de 02 (duas) 
horas. 

 

 Data: 21.04.2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação o Dr. Márico Fonseca C. Peixoto, com o tema "Atuação Prática do 
Núcleo Cível da DPE/AP", realizado presencialmente no dia 07/04/2022, com 
carga horária de 02 (duas) horas. 

 

 Data: 21 de abril de 2022 foi emitido o certificado de Palestrante em Curso de 
Formação a Dra. Zélia Moraes da Silva, com o tema “Atuação Prática nas Varas 
de Família”, realizado presencialmente no dia 11.04.2022, com carga horária de 
02 (duas) horas. 

 



 

 

 Data: 29.04.2022 o Diretor da Escola Superior Defensoria Pública, Dr. Roberto 
Coutinho Filho, representou a DPE/AP na primeira reunião da Comissão 
Especializada em Escolas Superiores e Centros de Estudos do CONDEGE, 
conforme informativo e imagem abaixo: 

 

 

 
 

PERÍODO: MAIO 

 

 Data: 07 de maio de 2022 – Projeto “Defensoria Delas” na escola Lauro 
Chaves” 



 

 

No dia 07 de maio de 2022 foi realizado um encontro na escola Estadual Lauro 
Chaves, a ação “Defensoria Delas” levou orientação e palestras para mulheres, a 
ação foi em encerramento ao mês das Mulheres. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Data: 10 de maio de 2022 – Mesa redonda para debater sobre o autismo no 
Amapá realizado em parceria com a faculdade Estácio Amapá, aberta ao 
público com a temática “Por um Amapá inclusivo – Autismo” 

O evento contou com a participação do jornalista Renivaldo Costa e do professor Joab 
Moraes, que são pais de crianças autistas e organizadores do livro Leis e Direitos de 
Pessoas com Transtorno do Espectros Autista: A experiência do Amapá. 

 



 

 

 Data: 18 de maio de 2022 - Aplicação de questionários. 
O objetivo é verificar os interesses e perfis dos membros, assessores, gerentes de 
projetos e coordenadores da DPE-AP, principalmente para ofertar elementos 
para continuidade dos trabalhos que serão executados pela Escola Superior da 
Defensoria Pública (ESUDPE) foram aplicados questionários para entender as 

necessidades do servidores e membros da DPE/AP. 
 

PERÍODO: JUNHO 

 
 

 Data: 13 de junho de 2022 – Posse do novo membro Rodrigo Dias Saraiva 

Rodrigo Dias é o novo membro da Defensoria Pública do Amapá (DPE/AP). A posse 
foi conduzida pelo defensor público-geral, José Rodrigues, ocorreu na manhã da 
segunda- feira, 13 de junho na sede da instituição, e contou com a participação do 



 

 

Diretor da ESUDPE, Roberto Coutinho. 

 

 Data: 14 a 23 de junho de 2022 – Curso de formação do Defensor Público 
Rodrigo Dias Saraiva. 

A ESUDPE, realizou no período de 14 a 23 de junho o curso de formação do membro 
Rodrigo Dias, que contou com a colaboração da equipe de servidores e membros que 
ministraram palestras ao novo Defensor Público. 

 

 Data: 02 de Julho de 2022 – Realização de curso prático do Solar para o 
Núcleo Criminal de Macapá. 

O curso de treinamento prático do sistema solar, foi realizado no sábado dia 02 de julho 
no auditório da DPE, sendo direcionado para servidores e estagiários lotados no Núcleo 
Criminal de Macapá com duração de 5h. 

  



 

 

 Data: 09 de junho de 2022 – Defensoria + Perto: Direito fundamental à 
defesa criminal – A defensoria Pública como instrumento de acesso à justiça 
penal. 

Como parte do projeto “Defensoria + Perto” foi realizado no 09 de junho em 
parceria com a faculdade Estácio Macapá participação da ESUDPE com a 
ministração de palestra do Defensor Público e coordenador do Núcleo Criminal em 
Macapá Dr. Jefferson Alves Teodósio com a temática “Direito fundamental à defesa 
criminal – A defensoria Pública como 

instrumento de acesso à justiça penal.” 

                                                                                                                        

 Data: Construção do Edital para processo seletivo para estágio remunerado 
em Direito. 

A Defensoria Pública do Estado do Amapá e a Escola Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Amapá, nos termos da lei complementar 121/20019, da lei nº 11.788/2008 
e da Resolução 59/2021/CSDPEAP, realizam a construção do edital para processo 
seletivo para estágio remunerado em Direito.  

 



 

 

 

 

 Data: Construção do plano pedagógico institucional de 2022 a 2024. 

O presente Plano Pedagógico de 2022, decorre das diretrizes estabelecidas com 
fundamento no art. 134, e seguintes da Constituição Federal, Art. 154 a 158, da 
Constituição Estadual, Lei Complementar nº 121, de 31 de Dezembro de 2019, e 
disposições da Lei Complementar nº 135, de 10 de Janeiro de 2022, com base, ainda, na 
Resolução n° 25/2020 do Conselho Superior da DPE-AP, que trata sobre Regime 
Interno da Escola Superior, bem como Resolução n° 32/2020, que trata sobre o 
Ementário mínimo para o Curso de Formação das Defensoras e Defensores Públicos 
ingressantes 

 

 Data: Construção da página da ESUDPE. 

Com o objetivo de aproximar a comunidade pessoal da DPE e a comunidade em geral 
da ESUDPE, optamos em construir um espaço onde iremos informar trabalhos, 
projetos, curso, agenda da escola superior. 



 

 

 

 

 
 Data: 15 de junho de 2022 – Realizado estudo para aquisição de licença do 

software Remark Office OMR. 

 Foi realizado pela ESUDPE, estudo de análise de viabilidade da contratação de licença 
perpétua do software Remark Office OMR com suporte técnico e treinamento, visando atender 
demandas da Defensoria Pública do Estado do Amapá, para apoio a realização de concursos 
públicos e processos seletivos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data: 20 de Junho - Curso: Conhecendo e entendo o Estado do Amapá 

O curso “Conhecendo e entendo o Estado do Amapá” foi ministrado pelo 
Juiz do Trabalho Dr. Valternan, através do aplicativo “Zoom” através de 
transmissão ao vivo às 19h, aberto ao público de servidores e membros da 
DPE/AP 
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J
unho - Curso: Defensoria Pública além da atuação judicial 
O curso “Defensoria Pública além da atuação judicial” foi ministrado pelo 
Defensor Público e Diretor da ESUDPE/DF Evenin Ávila, através do 
aplicativo “Zoom” através de transmissão ao vivo às 18h, aberto aos 
membros da DPE/AP. 

 

9. CONSIDERAÇÃO FINAIS 

No referido ciclo trimestral notamos que a Escola Superior (ESUDPE) deu 
continuidade as suas atividades finalísticas e atribuições, previstas na Lei 
Complementar nº 121/2019.  



 

 

Considerando que atualmente a Defensoria Pública se encontra em um 
momento de realinhamento de suas ações estratégicas.  

A ESUDPE buscou priorizar a publicização de seus atos por meio da criação 
do seu portal, assim como por criar o Plano Pedagógico Institucional alinhado com o 
plano estratégico da Gestão Superior da Defensoria Pública do Amapá. 

O referido Plano Pedagógico Institucional será fundamental para consolidação 
de parcerias com outras Instituições Públicos e Privadas viabilizando as ações de 
responsabilidade social, extensão, ensino e pesquisa.  

Além, de oportunizar benefícios para os membros, servidores e colaboradores 
por meio de cursos de formação, aperfeiçoamento e atualização. 

Neste trimestre a ESUDPE conseguiu dar vazão as demandas que lhe foram 
apresentadas com a participação ativa de outros setores como da Coordenação de 
Planejamento, Coordenação de Tecnologia da Informação, Coordenação de 
Comunicação e Coordenação de Estágio Forense. 

Notamos avanços no clima organizacional, na valorização dos membros, 
servidores e colaboradores com incentivos, bem como da melhoria de condições de 
materiais e na ampliação gradativa de departamentos com a contratação de novos 
colaboradores para cargos estratégicos e de forma planejada. 

Neste ciclo se tornou relevante também as reuniões de gestão realizada com os 
Coordenadores e membros por parte da Gestão e do setor de planejamento aproximando 
os servidores das ideias traçados pela administração, bem como com as orientações do 
atual Diretor Geral Administrativo. 

Por outro lado, persistem alguns pontos de atenção já sinalizados em nosso 
primeiro relatório, mas que provavelmente será mitigado no curso da referida gestão.  

Está nítido o amadurecimento institucional para alinhar todas as atividades a 
missão e os valores institucionais.  

Por fim, a sinergia entre as ações institucionais com a escola é fundamental 
para propiciar um espaço de democratização da educação em direitos, informação, 
motivação e conscientização dos usuários dos serviços da Defensoria, em especial 
quanto aos seus direitos fundamentais, bem como para o aperfeiçoamento e preparo de 
todos os membros, servidores e estagiários. 


