201769

Apresentação  Conselho Nacional do Ministério Público

Apresentação
Publicado em 02 de Maio de 2017

Print

O Conselho Nacional do Ministério Público realiza, de 02 a 04/08, o 8ª Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. O
evento reúne cerca de 500 membros e servidores do Ministério Público para três dias de debates e troca de experiências em
Brasília.
O tema da oitava edição é “Ministério Público e Sustentabilidade: O direito das presentes e futuras Gerações”. A cerimônia de
abertura ocorrerá às 18h do dia 02. Após a cerimônia, serão premiados os projetos vencedores do Prêmio CNMP 2017.
A proposta dessa edição é instigar o Ministério Público a adotar ainda mais ações sustentáveis, consolidando o conceito de que
a sustentabilidade vai além da questão do meio ambiente: diz respeito também a pessoas, a recursos sociais, econômicos e
financeiros. Mais do que isso, reflete um direito de todos e um comprometimento com as gerações presentes e futuras.
Os cursos e palestras refletirão princípios alinhados ao desenvolvimento sustentável, incitando assim, uma nova configuração
para o funcionamento do Ministério Público.
Destacase, ainda, que ocorrerão duas palestras magnas: a palestra de abertura, que ocorrerá no dia 03, às 09h da manhã, com
o palestrante Luciano Pires, que discorrerá sobre o título “SustentHABILIDADE”; e a palestra de encerramento, no dia 04, às
10h30 da manhã, com o filósofo Clóvis Barros Filho, que irá falar sobre “Ética, moral e valores para uma nova sociedade”.
Programação
Veja a programação
Data: 2, 3 a 4 de agosto de 2017
Local: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada
SHTN Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C  (61) 34247000, Brasília DF

Inscrições
Prazo: 22/05 a 09/07
Faça sua inscrição
Total de vagas: 500
Durante o evento, será oferecida alimentação a todos os 600 participantes, com almoço e coffee break.
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Para fazer a inscrição nas vagas com hospedagem custeada pelo CNMP, os interessados devem selecionar o grupo ao qual
pertencem (FNG, CPSI ou Finalista do prêmio) e informar o código enviado por email para os representantes dos Comitês.

Artigos
Todos os expositores estão convidados a elaborar artigo referente à sua apresentação no evento para exposição no site do
CNMP e para eventual composição da Revista do Congresso, que poderá ser editada.

Email para envio: congresso@cnmp.mp.br
Modelo de artigo para palestrantes (em pdf)
Modelo de artigo para palestrantes (em odt)
Modelo de apresentação de slides (em odp)

Outras informações
Mais informações estarão sempre disponíveis na página do evento e poderão ser obtidas junto à Coordenação Executiva do 8º
CBGMP pelo telefone (61) 33669250 ou pelo email congresso@cnmp.mp.br
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