
 

“2021 – O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das políticas públicas” 

Rua Osvaldo Cruz, 1396, Centro – CEP: 65.020-910 

Telefones: (98) 3219-1965 – (98) 3219-1968 – (98) 3219-1969 

E-mail: esmp@mpma.mp.br 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA 

 

TEMA: WEBINÁRIO 

WEBINÁRIO: Saúde Mental em Tempos de Pandemia 

1. DATA: 07/04/2021 

2. HORÁRIO: às 15:00 h  

3. ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ, SEPLAG, ESMP 

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

MODALIDADE: EAD 

JUSTIFICATIVA 

 

O contexto atípico por causa da pandemia fez surgirem muitas mudança e incertezas, e junto com elas 

vieram o medo e a ansiedade.  A necessidade do isolamento social e do distanciamento prejudica 

grande parte da população por sermos seres sociáveis, as mudanças foram drásticas: muitos deixaram 

de conviver com seus familiares por serem do grupo de risco, além daqueles que perderam seus entes 

queridos. 

Com isso percebe-se um aumento significativo de transtornos mentais oriundos desse cenário. Não se 

imaginava a conjuntura atual, o que resulta em angústia, sofrimento e dúvida de até quando irá durar 

a pandemia. Nesse sentido, a situação foge do controle e não possibilita visualizar um direcionamento, 

gerando uma elevada carga emocional. 

Assim, com uma nova onda de casos crescendo, as medidas de prevenção para COVID-19 ainda devem 

ser seguidas, mas o cuidado com o bem-estar psíquico deve ser levado a sério, o Webinário Saúde 

Mental em Tempos de Pandemia discute essas questões e de que forma podemos cuidar da nossa saúde 

mental e do nosso bem estar emocional. 

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 da 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 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. 

 

 

OBJETIVO 

  

 Contribuir para manutenção e o cuidado com a saúde mental a partir das mudanças e incertezas 

oriundas do contexto pandêmico. 

ABERTURA DO EVENTO 
 

Dra Ana Luiza Almeida Ferro 

 Promotora de Justiça Auxiliar da Escola Superior do Ministério Público 
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PALESTRANTE: Eliandro Rômulo Cruz Araújo (30 minutos) 

 Analista Ministerial MPMA / Psicólogo n° CRP 22/0428 

 Vice Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRPMA) 

 Especialista em Adm. do Judiciário e Avaliação Psicológica. 

 

 PALESTRANTE: Agostinho Ramalho Marques Neto (30 minutos) 

 Psicanalista 

 Mestre em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 Título de Notório Saber em Direito pela Universidade Federal do Pará 

 Professor Universitário nas áreas de Filosofia do Direito e Filosofia Política 

 Membro Fundador do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Paraná 

 Membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro 

 Membro Efetivo da Academia Maranhense de Letras 

 Autor do livro A Ciência do Direito: Conceito, Objeto, Método e de vários artigos publicados 

nas áreas de Filosofia do Direito, Filosofia Política e Teoria Psicanalítica 

 

MEDIADORA: Dra. Cristiane Lago 

 

 Promotora de Justiça do MPMA 

 Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos -  CAOP-DH 

 Coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio-FEPAS/MA 

 

 

MEDIADORA: Dra. Mary Lúcia Adler Ewerton, CGMP 

 

 Psicóloga;  

 Terapeuta de Casal e Família, formada pela DOMUS-RS; 

 Especialista em Violência Doméstica Contra Criança e Adolescente pelo LACRI-USP;  

 Mestra em Saúde Materno-Infantil pela UFMA;  

 

MEDIADORA: Dra. Fernanda Maria Gonçalves de Carvalho 

 

 Promotora de Justiça titular da 18ª Promotoria de Investigação Criminal  

 3ª Promotora de Justiça de Investigação Criminal do Termo Judiciário de São Luís 

 Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  

 Graduada em Psicologia pela Universidade Ceuma. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação em sala virtual; 

 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas. 

  


