
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA 

 

PLANO PEDAGÓGICO 

 

EVENTO: WORKSHOP  DE ATUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO GPL, 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEOS 

MODALIDADE: EAD  CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h 

PALESTRANTES: Noel Moreira Santos - Coordenador Geral de Fiscalização da 

Região Norte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 

Graduado em Química pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, Mestre em 

Bionergia pela Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC. Tem experiência nas áreas 

de Engenharia Química e Química com ênfase em Petróleo, Petroquímica, e 

Biocombustíveis atuando principalmente nos seguintes temas: fiscalização, impactos 

regulatório e ambiental, fluxos logísticos de derivados de petróleo e biocombustíveis e 

na garantia do abastecimento. 

Milena Nascimento Sales - Especialista em Regulação da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Mestre Profissional em Bioenergia pela 

Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador - FTC. Especialista em Direito 

Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET/SP. Graduada em 

Direito pela Universidade Católica do Salvador/BA. 

 

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias) 

1. MPMA; 

2. CAOP/CONSUMIDOR;  

3. ANP; 

4. ESMP; 

Local: 

Plataforma Google Meet 

 

Público Alvo/Vagas 

Membros, servidores, 

mediante inscrição. 

 

250 Vagas  

 

Data: 

09 de dezembro de 2020 

Às 10 horas.  

 

EMENTA 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do 

Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), e em parceria com  Centro de 

Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do Consumidor-CAOP/CONSUMIDOR, 

realiza o curso com o objetivo  de discutir os segmentos presentes no mercado 

maranhense, dinâmica da logística e comerciais do GLP e outros derivados , bem como   

a revisão de resoluções que tratam de atividades do abastecimento de combustíveis. 
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PROGRAMAÇÃO 

MÓDULO I 

1. Apresentação dos segmentos presentes no mercado do Maranhão; 

2. Número de agentes econômicos por microrregião; 

3. Principais aspectos logísticos e comerciais e as demandas dos diversos órgãos que 

integram a infraestrutura do 

Estado e da sociedade; 

4. A importância das ações de fiscalização articuladas com os parceiros institucionais; 

5. A complexidade da cadeia de distribuição e comercialização de combustíveis, GLP 

e outros derivados de petróleo, 

além dos combustíveis previstos no Renovabio - combustíveis limpos provenientes de 

biomassa com menor impacto 

ambiental. 

METODOLOGIA 

 O evento será realizado na modalidade de educação a distância, e poderá ser acessado 

via dispositivos móveis ou computador, através  do Google Meet. A carga horária 

total do evento será de 02 (duas) horas. Este formato de  transmissão 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 sobre o tema, com recursos que 

possibilitem a construção das melhores práticas 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. 


