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NOME DO EVENTO: IV CIRCUITO INFOR DE PALESTRA: EVIDÊNCIAS DO CRIME. 

MODALIDADE: ( X ) Presencial     (   ) EAD CARGA  HORÁRIA TOTAL: 12h 

 

UNIDADE (Órgão solicitante/participantes) 

1. MPMA; 

2. ESMP. 

3. INFOR MA 

Local do Evento: 

Auditório da PGJ, Localizado à Avenida Carlos 

Cunha, s/n, Calhau, São luís - MA 

5. Público Alvo/Quant. 

Vagas: 

Membros e Servidores, 

Mediante Inscrição / 30 vagas 

6. DATA:  

24 e 25 

10/2019 

 

 

2. Justificativa 

O Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses - INFOR chega com a 4ª Edição do seu evento 

anual de palestras IV Circuito INFOR de Palestras com o tema central: EVIDÊNCIAS DO CRIME. 

 

Oportunidade onde serão debatidos temas como: SERENDIPIDADE, MORTES 

ESTRANHAS, FEMINICÍDIO, MANCHAS DE SANGUE e outros temas do mundo criminal. 

Contamos ainda com a presença confirmada de Peritos Criminais, Advogados e Representantes da 

Mídia local. 

 

OBJETIVOS 

 Analisar a  doutrina, legal e jurisprudencial a respeito da serendipidade no sistema americano 

e seus reflexos no Brasil especial a análise do exame de corpo de delito; 

 Conhecer como a perícia procura desvendar casos ditos limítrofes; 

 Analisar cena de crime de morte violenta de mulher, atentando-se para os sinais simbólicos de 
violência de gênero, os quais serão fundamentais para a caracterização do crime de 

Feminicídio; 

 Analisar a importância das provas admitidas no processo penal; 

 Analisar padrões de manchas de sangue permitindo compreender os acontecimentos do fato e 

esclarecer o crime; 

 Analisar os limites da atuação Estatal na mitigação do direito à intimidade, frente à 

necessidade de preservação da segurança pública; 

 Analisar vestígios psicológicos ou emocionais em uma cena ou vítima. 

TEMAS ABORDADOS: 

 A Serendipidade no Exame de Corpo de Delito e o Laudo Pericial de Natureza Criminal; 

 MORTES SEM CONCLUSÃO: você arrisca um palpite?; 

 Evidências Simbólicas do Feminicídio; 

 O olhar jurídico do importante papel das provas e evidencias na investigação dos crimes de 
homicídios; 

 OPERAÇÃO LAVA-JATO: análise de obras de arte; 

 Comentários DAS Manchas de Sangue em Local de Crime; 

 Política de proteção aos dados pessoais no Brasil; 

 Perspectivas de atuação do enfermeiro em cenários forenses sob o olhar de um perito oficial; 

 O Crime na Mídia Televisiva e Social; 

 Evidências Emocionais. 

METODOLOGIA: 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESMPG 
 
 

PLANO PEDAGÓGICO 
 
 

Ao longo do curso, serão realizadas discussões que possibilitem a interação e a 

colaboração entre os participantes, além de outras atividades avaliativas (em grupo ou individuais) que 

permitam a reflexão sobre o assunto estudado. 

O diálogo e a troca de experiências entre os participantes, assim como as demais 

atividades, ocorrerão de forma assíncrona e/ou síncrona. 

13. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

1. Participação efetiva e Formulário de reação e contexto da satisfação dos participantes. 

2. Participação em no mínimo 75% e  obtenção dos conceitos (ótimo, bom ou regular) para a 

certificação. 
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