WEBINAR: Reconhecimento e Inclusão da Pessoa Idosa - Promoção de Direitos
e Enfrentamento da Violência
24 de junho de 2022 (sexta-feira), das 9h30 às 11h30
(Transmissão pelo canal da ESMP no YouTube)
Justificativa: O evento comemora o dia do enfrentamento à violência contra a pessoa
idosa. Nele será feito um bate papo com especialistas, os quais farão uma abordagem
ampla sobre a pessoa idosa enquanto sujeito de direitos, sua autonomia, as experiências
de trabalho em rede e com atuação em caráter transversal.

Abertura:
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA – Procurador de Justiça. Diretor do Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo CEAF/ESMP.
MARIA CECÍLIA ALFIERI NACLE – Promotora de Justiça do MPSP.
Expositores:
BIBIANA GRAEFF – Professora doutora da Universidade de São Paulo, vice coordenadora
do Curso de Bacharelado em Gerontologia (EACH/USP).
JULIANA DE SOUSA ANDRADE – Promotora de Justiça do MPSP.
Mediadora:
MÔNICA LODDER DE OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA – Promotora de Justiça do MPSP.
Público: Público em geral.
Inscrições e informações: Evento gratuito, com transmissão ao vivo pelo canal da ESMP
no YouTube. A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de formulário online,
disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), até às 17h do dia
23/06/2022. A lista de inscritos estará disponível no site da ESMP.
O link de acesso à transmissão e instruções serão enviados para o e-mail informado na
inscrição.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a inscrição
prévia no evento, participar da transmissão ao vivo e registrar presença. É preciso
alcançar a frequência mínima de 75% do evento para obtê-lo. O certificado também
será concedido a quem se inscrever e assistir ao evento no portal do aluno (na seção
aulas gravadas) em até 5 (cinco) dias após sua realização, contados a partir do dia em
que foi exibido.
O certificado estará disponível a partir do dia 01/07/2022 no portal do aluno
(esmp.overseebrasil.com.br).

Realização:
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo – CEAF/ESMP
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da EACH/USP

