
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO

ESPECIALIZADO RELATIVO À TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE

DEFENSORES PÚBLICOS DO PIAUÍ

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí (ESDEPl) pretende

possibilitar, através da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI), bolsas de estudos

integrais do ''Curso de Pós-Graduação Especialização Lato Sensu em Direitos Humanos

Esperança Garcia'\ da Faculdade Adelmar Rosado (FAR), localizada em Teresina - Piauí, aos

Defensores Públicos do Estado do Piauí que manifestem interesse em participar desta

atualização;

Tendo em conta o Art. 1° da Resolução CSDPE N°. 007/2006, do Conselho

Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, que trata da denominação e finalidades, é

função primordial da Escola Superior da Defensoria Pública do Piauí, como órgão auxiliar da

DPE-Pl, promover a capacitação profissional e a atualização jurídica dos Membros, Estagiári

de Direito e Servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí, bem como realizar cursos de

preparação à carreira de Defensor Público e de outros cursosjurídicos de extensão, previstos

seu regimento interno e regulamento;

os

em

E competência da Escola Superior, no inciso X, do Art. 3° da supracitada

resolução, de acordo com o art. 41 da Lei Complementar Estadual 59/2005, custear, integral

ou parcialmente, as despesas de membros e servidores relativas à participação em eventos

promovidos por outros órgãos de natureza científica e acadêmica que propiciem a atualização e

aperfeiçoamento profissional;

E considerando ainda que, dentro de sua esfera de competências, com base no

inciso II e 0 § 1° do Art. 4° da Resolução, "A ESDEPl poderá, inclusive, celebrar convênios

com Universidades Públicas ou Particulares, bem como outras entidades afins para

concretização de cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização dos Defensores

Públicos, Estagiários de Direito e Servidores da DPE-PE\ entende-se conveniente e oportuno

à contratação do “Curso de Pós-Graduação Especialização Lato Sensu em Direitos Humanos

Esperança Garcia”, da Faculdade Adelmar Rosado (FAR), com previsão de início no mês de

Maio de 2018, conforme o calendário constante no Projeto Político-Pedagógico, em anexo neste

processo.



Não restam dúvidas de que a referida pós-graduação trata-se da mais adequada à

plena satisfação dos objetivos e competências da ESDEPI, haja vista a notória exegese presente

na Apresentação do Curso no Projeto Político-Pedagógico, se não vejamos: “O curso de Pós-

Graduaçâo em Direitos Humanos - especialização lato sensu - objetiva contribuir para a

formação crítica e sensível de profissionais de diversas áreas comprometidas com a promoção

e defesa dos Direitos Humanos no estado do Piauí.  O curso nasce da necessidade de fomentar

espaços interdisciplinares de formação, discussão  e pesquisa sobre questões sociais que forjam

a realidade piauiense e dificultam a concretização dos direitos humanos, como a colonial idade,

0 racismo, o sexismo, a LGBTfobia e a pobreza. Para isso, questiona as bases epistemológicas

e metodológicas da educação tradicional, comumente difundida, que conta de forma acrítica

uma única história sobre nosso estado e silencia as vozes de resistência por igualdade e

liberdade. Insurgindo-se contra uma sociedade desigual e uma educação castradora, a

proposta metodológica é baseada na investigação cientifica, no diálogo com organizações e

movimentos sociais e participação ativa das sujeitas - educadoras e educandas - buscando,

assim, articular ensino, pesquisa e extensão"'.

E valido destacar que a referida pós-graduação traz, dentro do âmbito da promoção

da conscientização no campo dos Direitos Humanos, como forma de contribuir ainda mais com

uma formação multidisciplinar, o projeto de extensão Direitos Humanos e Artes, que propõe -

conjugando a relação entre graduação e pós-graduação e protagonismo estudantil - a expansão

do conhecimento para além das salas de aula e dos muros da Faculdade, onde os estudantes são

convidados a dialogar com a comunidade, sindicatos, movimentos sociais, entres outros, através

da linguagem artística, reconectando, assim, ciência e arte, teoria e empiria, conhecimento

científico e conhecimento popular, Faculdade e Comunidade;

Cabe salientar que o corpo docente é formado exclusivamente de professoras,

convidadas de outras Instituições de Educação Superior, todas com excelente grau de titulação,

entre Mestras e Doutoras, para tal especificam-se: Andreia Marreiro (Mestra); Andréa Ruflno

(Doutora); Luciana Brito (Doutora); Gabriela Barretto de Sá (Mestra); Nayara Barros (Mestra);

Maria das Dores Nunes (Mestra); Sofia Laurentino

Maria Sueli Rodrigues (Doutora); Carolina Ferreira e Vera Andrade

Pedroza (Doutora); Luciana Brito (Doutora); Érika Lula de Medeiros

(Doutora); Ilka Teodoro (Mestra);

Regina

(Mestra) e Natasha

Karenina (Mestra), oriundas de renomadas Universidades Brasileiras, como, UESPI, FAR,

UNICEUB, UnB, UNEB. ARTEMIS, UNINOFAVAPI, UFPI, UFRJ, UFSC, dentre outras,

conforme constam dos Currículos Lattes anexos;

(Doutora);



Destarte e tendo em vista a exclusividade e notória especialização da Instituição de

Ensino Superior Faculdade Adelmar Rosado (FAR) e do corpo docente, torna-se necessária, 

oportuna e conveniente a devida contratação, revestindo-se o referido serviço de caráter

essencial, sendo o mais adequado a plena consecução do objeto contratado.

AtepíiiesSmente,

Jeiko Leal Hohmann Brítto

Defensor Público

Diretor da ESDEPl em exercício
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