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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO NO

MUNICÍPIO DE PINHEIRO

Edital nº  01 /2017/TO/PRMA
Inquérito Civil Nº: 1.19.000.000380/2015-40

A  Procuradoria  da  República  no  Maranhão,  por  meio  dos

Procuradores  da  República  Talita  de  Oliveira,  Alexandre  Silva  Soares  e  Juraci

Guimarães Júnior, no âmbito do Inquérito Civil n.º 1.19.000.000380/2015-40, cujo objeto

é voltado a “apurar notícia de suposta ausência de condições mínimas de estrutura para

realização  do  curso  de  Medicina  da  Universidade  Federal  do  Maranhão  –  UFMA,

Campus Pinheiro/MA”, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, pelo

presente edital CONVOCAM AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 23 de maio de

2017,  com início  às  14  horas,  no  auditório  da  Procuradoria  da  República  no

Maranhão,  localizada  na  Avenida  Vitorino  Freire,  52,  Areinha,  com  objetivo  de

subsidiar a atuação do Ministério Público Federal no âmbito do referido Inquérito Civil,

mais especificamente identificar atuações possíveis, extraprocessuais ou processuais,

destinadas a evitar ou reduzir, definitiva ou temporariamente, os transtornos e lesões a

direitos experimentados pelos alunos do curso de Medicina do Campus de Pinheiro/MA

da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, notadamente nos aspectos de precária

infraestrutura, insuficiência de corpo docente e de aulas práticas e alteração do Plano

Pedagógico do Curso.

A disciplina e a agenda da audiência serão as seguintes:

O CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES, cidadãos e entidades

civis, será realizado por esta Procuradoria da República, por meio do seguinte e-mail:

nissafurtado@mpf.mp.br, por meio do telefone (98) 3213-7100, ou presencialmente na

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha – São Luís/MA -CEP 65.030-015 – Telefone: 98-3213-7100

http://www.mpf.mp.br/ma



Avenida Senador Vitorino Freire, 52, Areinha, São Luís/MA, CEP 65.030-015 (prédio da

Procuradoria da República no Maranhão – PR/MA – Ministério Público Federal - MPF),

no período compreendido entre 15 de maio de 2017 a 26 de maio de 2017, até as 17

horas. No caso de cadastramento por e-mail, o remetente deve colocar como assunto

“audiência  pública  23  de  maio”,  devendo  o  interessado  informar  nome  completo,

endereço  residencial  ou  de  trabalho,  data  de  nascimento,  CPF  e  se  estará

representando alguma entidade, órgão ou instituição. Os dados dos inscritos não serão

utilizados  fora  das  finalidades  institucionais  do  Ministério  Público  Federal.  Serão

possíveis  20  inscrições,  sendo  reservadas  10  para  os  primeiros  cidadãos  que

requererem sua inscrição e 10 para as primeiras entidades da sociedade civil organizada

que requererem sua inscrição, com tempo de exposição a ser definido na audiência,

não podendo ultrapassar a 5 minutos para cada.

As  intervenções  na  audiência  de  quem  não  se  inscrever

previamente dependerá do tempo disponível e de decisão dos presidentes da audiência

pública.  A presença  no  evento,  apenas  como  ouvinte,  não  dependerá  de  prévia

inscrição, mas apenas de espaço no local. 

AGENDA DA AUDIÊNCIA:

Das 14h às 14h15, os Procuradores da República Presidentes

da mesa, Talita de Oliveira, Alexandre Silva Soares e Juraci Guimarães Júnior, farão a

abertura.  Em seguida,  a  palavra  será  assegurada  para:  1)  Centro Acadêmico de

Medicina Pericumã – 14h15 às 14h30; 2) Reitoria da UFMA – 14h30 às 14h45; 3)

MEC e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Processo de Expansão dos

Cursos  de  Medicina  nas  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  do  Ministério  da

Educação – 14h45 às 15h00; 4)  Conselho Regional de Medicina no Maranhão -

15h00  às  15h15;  5)  Cidadãos  Cadastrados  –  15h15  às  15h30;  6)  Entidades

Cadastradas  –  15h30  às 15h45;  6)  Réplicas  e  respostas –  15h45  às 16h15;  7)

Encerramento – 17h00.
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A audiência  pública  será  gravada  em  áudio  e  vídeo.  Será

lavrada, em até 5 dias após a audiência, ata circunstanciada dos trabalhos, para

posterior juntada, com a mídia gravada, no Inquérito Civil n.º 1.19.000.000380/2015-

40, sendo ambas disponibilizadas aos interessados após o referido prazo.

Publique-se o presente edital mediante afixação no mural da

recepção  desta  Procuradoria  da  República  no  Maranhão,  na  internet  no  sítio

eletrônico do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Maranhão

(http://www.mpf.mp.br/ma) e nas portas de entrada do auditório onde se realizará a

audiência.

São Luís, 05 de maio de 2017.

TALITA DE OLIVEIRA
Procuradora da República

ALEXANDRE SILVA SOARES
Procurador da República

JURACI GUIMARÃES JÚNIOR
Procurador da RepúblicaProcurador da República
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