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Nome do Participante 
 
EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI 
 
Cargo 
 
Promotor de Justiça  
 
Email Institucional 
 
eascambi@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 3250-4333 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Marechal Hermes, 751 - Centro Cívico Curitiba, Paraná 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80530-230 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
CURSO DE EXTENSÃO “MINISTÉRIO PÚBLICO UNIVERSITÁRIO” 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

●  Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 
 

●  Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 
 

●  Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 
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Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Ampliar o intercâmbio entre o MPPR e as Instituições de Ensino Superior, por meio 
de cooperação técnica, buscando-se uma maior sensibilização dos seus alunos, em 
especial das Faculdades de Direito, para as demandas oriundas da realidade social, 
utilizando-se como embasamento as ações desenvolvidas pelo Movimento Paraná 
sem Corrupção. Dessa forma, a partir da discussão de diversos temas nas áreas de 
Direitos Humanos, Gestão Democrática das Cidades, Portais da Transparência, 
Fortalecimento de Redes de Proteção a Crianças e Adolescentes, Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Direitos e Deveres dos Usuários do SUS e 
Promotorias de Justiça Eleitorais, essa ação busca incentivar práticas e atitudes de 
combate à corrupção. Além disso, deseja-se desenvolver uma proposta de curso 
que vá ao encontro da necessidade de se minimizar a dicotomia entre teoria e 
prática, proporcionando uma transição mais harmônica entre ambas, assim como 
de reflexões em torno da prática, com o abandono gradativo de uma situação de 
passividade para o de autonomia e iniciativa, no futuro profissional, em prol da 
sociedade. 
Além de proposições já desenvolvidas nessa Capital, a perspectiva é que o 
Ministério Público Universitário seja estendido a outras áreas e comarcas do 
interior do Paraná, conforme Instrução editada pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Para implementar a proposta do Curso de Extensão “Ministério Público 
Universitário” será necessário atender a Instrução/CEAF Nº 001/2013, editada pelo 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). Essa instrução interna 
regulamenta a elaboração de Planos de Trabalho visando o estabelecimento de 
convênios entre o MP e instituições de ensino superior para novos cursos de 
extensão. A ideia é implementar projetos sociais do Ministério Público, em 
qualquer área de atuação, tanto em Curitiba quanto nas comarcas do interior. 
Dessa forma, a Instituição, por meio dessa proposta, poderá contribuir para que os 
alunos atuem junto à comunidade, prestando serviços, esclarecimentos, etc., 
amparados por professores da instituição de ensino e também por procuradores e 
promotores de Justiça. Procuradores e promotores do MPPR que tiverem interesse 
em firmar esses convênios devem encaminhar o Plano de Trabalho ao CEAF, 
orientando-se pelas normas contidas naquele ato e anexos, visando a obter 
aprovação e, em seguida, firmar o Termo de Convênio. 
O projeto de curso de extensão universitária poderá ser oferecido na modalidade 
presencial, em duas etapas: uma teórica e outra prática. Na fase teórica, podem 
ser incluídas palestras de membros do Ministério Público ou professores da 
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respectiva universidade, com temas vinculados às ações e/ou projetos sociais do 
MP e ao objeto do Convênio. Além disso, pode-se prever a participação dos alunos 
em uma audiência pública. A fase prática deve conter ações com a comunidade 
local, como escolas, associações de moradores, movimentos sociais e conselhos 
municipais.  
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Já foram firmados convênios entre o MPPR e dois centros de excelência, os Cursos 
de Direito da Universidade Federal do Paraná - UFPR e da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUCPR, mobilizando dezenas de discentes dos diversos 
períodos desses cursos, inserindo essas universidades nas ações estratégicas do 
Ministério Público, contribuindo não apenas para a transmissão de conhecimentos 
teóricos e práticos, mas também para a inserção desses acadêmicos nos debates 
para o desenvolvimento da cidadania.  
Essas ações promoveram, junto a essas comunidades acadêmicas, o 
reconhecimento do MPPR como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, auxiliando 
na intensificação da sua interação com a sociedade, bem como o aprimoramento 
das relações com outras instituições. 
 
 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
A proposta do Curso de Extensão “Ministério Público Universitário”, desenvolvida 
até o presente momento, foi implementada a partir de uma parceria entre o 
Movimento Paraná Sem Corrupção, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional - CEAF e os convênios firmados com a Universidade Federal do Paraná e 
a Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. 
Os recursos materiais (salas, multimídias, sonorização, etc) foram disponibilizados 
pelas instituições de ensino. Para a aplicação da proposta o Movimento contou com 
a participação do Procurador-Geral de Justiça, do promotor de justiça e 
Coordenador Estadual do Movimento Paraná Sem Corrupção e da Subprocuradora-
Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos MPPR e Coordenadora do CEAF, bem como 
a atuação de dois (02) procuradores, dez (10) promotores e de servidores do 
MPPR, além de doze (12) docentes das instituições de ensino e um (01) 
representante da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.  
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Cabe uma participação ativa dos coordenadores do MPPR e das instituições 
conveniadas, para uma boa divulgação e acompanhamento da implementação da 
proposta, a fim de se garantir a plena mobilização e adesão dos discentes, em 
todas as etapas do Curso de Extensão “Ministério Público Universitário”. 
 
 


