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ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP
PLANO PEDAGÓGICO

EVENTO: “Diálogo Sobre Comunicação Não Violenta Nas Relações De Trabalho”
MODALIDADE: EAD

CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a

PALESTRANTE
Prof.ª Maria Lucia Dias Gaspar Garcia – CRESS 4083;

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias)
1. MPMA;
2. ESMP.
Local:

Público Alvo/Vagas:

Plataforma Virtual Google Meet

Membros, servidores e 02 de outubro de 2020

Início em:

estagiários do MPMA, Das 10 às 12:00 horas.
mediante inscrição.
30 vagas.

EMENTA
O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), realiza o “Diálogo sobre
comunicação não violenta”, ministrado pela Dra. Maria Lúcia Dias Gaspar Garcia,
visando promover discussões acerca do tema, com o escopo de proporcionar a
possibilidade de refletir sobre a necessidade da criação e sustentação de
relacionamentos interpessoais saudáveis no ambiente de trabalho. Ademais, o diálogo
tem como objetivos refletir sobre a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os
outros e assim, estimular atitudes construtivas e empáticas na comunicação com vistas
ao passo inicial de atuar com métodos autocompositivos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP
PLANO PEDAGÓGICO
METODOLOGIA
A capacitação será realizada na modalidade de educação a distância, por meio de
videoconferência na plataforma virtual Google Meet, que poderá ser acessada via
dispositivos móveis ou computador, com carga horária total de 02 (duas) horas. A
videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos participantes, recriando
as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e
favorecer o debate ao final das exposições temáticas.
Serão realizadas explanações teóricas do tema, alinhadas a “estudos de caso”, com
recursos que possibilitem a interação entre os participantes e a construção das melhores
práticas de controle referentes a temática, com base na troca de experiência entre os
participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no
dia do evento.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
- Participação em sala virtual;
- Responder questionário de avaliação do evento.

