“Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção.”
Paulo Freire

O que oferecemos?
O projeto Compartilhando Conhecimento visa ao preparo e à formação continuada de defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores, residentes,
estagiárias e estagiários aliando rico arcabouço teórico – por meio de professoras e professores de formação específica – com o fomento ao pensamento
crítico e social sobre questões contemporâneas ligadas ao cotidiano da Defensoria Pública.
Diante da importância da matéria e do alcance social, a Fesudeperj pretende
compartilhar seus valores e atividades com as demais Defensorias Públicas e
associações de defensores, estabelecendo parcerias e assim contribuir para o
fortalecimento institucional. A ideia principal é a comunhão de conhecimento
para o fortalecimento das Defensorias Públicas do Brasil, através da capacitação de todos os integrantes da instituição.

Como fazer parte
dessa parceria?

Mecânica da parceria
A parceria da Fesudeperj e demais Escolas de Defensoria do país e Centro de Estudos Jurídicos acontecerá diretamente com cada instituição, seguindo o modelo adotado com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ou com as Associações de Defensores Públicos.
Vantagem:
Nossa escola e nossos cursos são pensados com o olhar das(os) próprias(os) defensoras(es)
públicas(os), que conseguem, por meio de sua experiência profissional, fazer com que as grades curriculares e os temas dos cursos online sejam atuais e conectados com a realidade
do defensor.
Sem esquecer das diretrizes das Defensorias Públicas do Brasil e dos destinatários dos serviços, o projeto busca compartilhar conhecimento cientifico, jurídico e social como instrumento
emancipatório do direito para a pessoa em situação vulnerabilidade.

(21) 2332 6208 ou 2332 6321
secretaria@fesudeperj.org.br
fb.com/Fesudeperj
Av. Marechal Câmara, 314, - 4º andar, Centro – RJ

Portfolio

Cursos sob demanda

Cursos sobre Autonomia
Oferecemos cursos de gestão e aperfeiçoamento da autonomia da Defensoria Pública.
Os investimentos permitem a capacitação e o aperfeiçoamento de técnica de gestão, inclusive com as ferramentas introduzidas na Emenda Constitucional 80 e Lei Complementar 132.

Cursos e módulos online
Oferecemos diversos cursos online que se encontram disponíveis no nosso site.

Curso intensivo para DPU
Carga horária: 120h

Temas atuais e controvertidos
Carga horária: 120h

Módulo de direito civil
contratos em espécie
Carga horária: 9h

Curso de extensão
em Biodireito e Bioética
Carga horária: 40h

Principais inovações do Código
de Processo Civil de 2015
Carga horária: 24h

Estatuto da Criança e Adolescente
Carga horária: 15h

Principais inovações do Código
de Processo Civil de 2015
Carga horária: 24h
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Curso de extensão
em direito contratual

Intensivo preparatório 1º concurso
de residência jurídica DPRJ

Carga horária: 20h

Carga horária: 40h

Módulo processo penal
tribunal do júri

Módulo de posse

Carga horária: 9h

Temas controvertidos
de tutela coletiva
Carga horária: 3h

Carga horária: 11h

Aula especial
de família e sucessões
Carga horária: 4h

Experiências comprovadas
Realização de Concurso Público
Possuímos experiência e adquirimos credibilidade na realização de concursos na Defensoria Pública do Rio de
Janeiro para ingresso nos quadros de defensoras(es), residentes, servidoras(es) e estagiárias(os), podendo ser
adotados modelos regionais, com as especificidades locais.
As provas do concurso são elaboradas com foco na atuação da Defensoria Pública e no seu cotidiano. Desta
forma, o processo seletivo é mais eficaz, pois possibilita selecionar a(o) candidata(o) com mais aptidão e interesses relacionados à missão constitucional da instituição.
Para a realização de tais daremos especial atenção desde a elaboração das questões até sua fase final.

Consultoria
Disponibilizamos suporte teórico, técnico e metodológico para ajudar na criação de novas Fundações Escola
para Defensorias Públicas pelo país, evidenciando as vantagens e benefícios desse modelo.
Oferecemos diversos segmentos de suportes previstos em nosso estatuto, tais como: instituir e ministrar cursos de pós-graduação, visando à formação, ao aperfeiçoamento e à especialização de todas(os) integrantes da
Defensoria Pública, bem como de outras (os) operadoras(es) do Direito, inclusive em convênio com instituições
de ensino superior.
Também realizamos seminários, congressos, simpósios, ciclos de estudos, cursos de extensão e quaisquer
outras atividades culturais que possam contribuir para o aprimoramento cultural e profissional de todas as
pessoas que tenham interesse.

e de amplo empoderamento de cidadania
A Fesudeperj em parceria com outras instituições
promove cursos e seminários que visam à reafirmação de uma cultura institucional, jurídica, humanitária
e de litigância estratégica pautada em direitos emancipatórios de grupos em situação de vulnerabilidade.

Em breve disponível online

Nossa Escola

A Fesudeperj
A Fesudeperj – criada em 15 de janeiro de 1997 - é uma fundação privada e pioneira em sua atuação pedagógica, em especial pelo modelo de parceria com a Defensoria Pública do Rio
de Janeiro.
A nossa Escola se destaca nos cursos preparatórios para concurso, inclusive com 100% das(os) aprovadas(os) no último certame para Defensoria Pública do Rio.
As abordagens das matérias são de um direito crítico e atualizado, trazendo seus aspectos controvertidos, filosóficos, jurídicos e práticos dentro do acesso à justiça.
Atendendo aos novos desafios da Defensoria Pública, estamos
construindo cursos presenciais e online, tanto sob uma ótica
do estudo da norma, como temas do cotidiano da(o) defensora(o) pública(o), sempre coordenados pela equipe de professoras(es) especializadas(os).

Perfil administrativo
Na linha contemporânea da Defensoria Pública e do fortalecimento dos direitos humanos, a Fesudeperj desenvolve - em parceria com o Cejur, Ongs e institutos de pesquisa cursos de reafirmação de uma cultura institucional voltada para os direitos emancipatórios, um discurso crítico, atento às políticas de gênero e de segmentos
sociais mais vulneráveis.
Diante da importância da matéria e do alcance social, a Fesudeperj pretende compartilhar essas atividades
com as Defensorias Públicas do Brasil, tornando-as parceiras na propagação desses valores.

Diretoria
Carolina Anastácio - Diretora Presidenta e Defensora Pública
Yemna Maria Chadud - Diretora Administrativa e Defensora Pública
Cintia Guedes - Diretora Acadêmica e Defensora Pública
Francisco Messias - Diretor Financeiro e Defensor Público
Venha nos conhecer!

Nosso corpo docente conta com renomandas(os) professoras(es), dentre eles defensoras(es) públicas(os), advogadas(os) e membros das demais carreiras jurídicas.

Tecnologia e facilidades no ensino à distância
Plataforma online, que além de hospedar os nossos cursos, podem ser
acessados quando e onde quiser, adaptam o conteúdo para qualquer dispositivo (celulares, desktops, tablets).

Entre em contato
Para fazer parte dessa parceria mande-nos um e-mail
(secretaria@fesudeperj.org.br), ligue para a nossa secretaria
(21) 2332 6208/ 2332 6321 ou faça uma visita!
Av. Marechal Câmara, 314, 4º andar, Centro – RJ

