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TEMA:  Oficina 

CURSO:  Português Jurídico 

1. DATA: 23/03/2021 

2. HORÁRIO: às 15h 

3. ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ, ESMP 

PÚBLICO ALVO: Membros, servidores e estagiários do MPMA, mediante inscrição. 

MODALIDADE: EAD 

JUSTIFICATIVA 

O Curso de Português Jurídico tem como finalidade oferecer ao profissional do direito os 

conhecimentos indispensáveis para manejar a linguagem jurídica com habilidade, correção, 

simplicidade, clareza, objetividade e precisão. O Curso de Português Jurídico tem por 

objetivos específicos, mostrar as qualidades de um bom texto, coerência textual, coesão 

textual, estrutura frásica na linguagem jurídica, a pontuação e a ordem dos elementos na 

frase, pontos relevantes da redação oficial, nova ortografia, dificuldades vocabulares da 

Língua Portuguesa (jurídicas e comuns), adequação vocabular, Dicionários e Gramáticas 

(indicações e considerações gerais) e principais regras de oratória. 

 

6. TEMAS ABORDADOS E METODOLOGIA 

 

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

dispositivos móveis ou computador, por meio do canal do YouTube do ESMP/MA. 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 à 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. 

PALESTRANTE: Claunísio Amorim Carvalho 

• Historiador, professor, ensaísta, editor e revisor de textos em Língua Portuguesa; 

• Mestre em História Social (PPGHIS-UFMA), Especialista em Ciências da Religião 

(FATEH/MA); 

•  Bacharel em História (UFMA), Licenciado em Letras/Português (Estácio), 

Bacharel em Teologia (FATEAD/FATEH/MA) e Administrador de Negócios 

(UEMA);  

• Servidor de carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão, desde 1999. 

Trabalha também como editor e revisor na Café & Lápis Editora, de São Luís - MA; 

• É professor de História do Cristianismo no INSTER/MA; docente e integrante 
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titular do Comitê de Ética da Escola Superior do Ministério Público do Estado do 

Maranhão; pesquisa também história intelectual e literatura. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

• Participação em sala virtual; 

• Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas 

abordadas. 

  


