
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

PORTARIA Nº 14/2019-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.: 00000.081381/2019-38 

PROCESSO: 20000.007805/2019-8 

 

A Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do           

Amazonas, no exercício de suas atribuições legais, observando-se as         

disposições das Resoluções CSDP n.º 001/2013 e n.º 001/2019 

 

CONSIDERANDO o Programa de Boas Práticas Institucionais, idealizado pela         

Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da independência       

funcional e o aperfeiçoamento profissional dos membros e servidores da          

Defensoria Pública do Estado do Amazonas através do investimento na sua           

formação cultural, intelectual e humanística; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de contribuir para o protagonismo da         

Defensoria Pública e da ESUDPAM no cenário cultural amazonense, através da           

capacitação de membros e servidores da instituição para se tornarem agentes           

formadores da opinião pública; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento de uma atmosfera        

institucional e social propícia à discussão em nível elevado de temas sensíveis            

sobre os quais haja dissenso moral, técnico e/ou científico dentro da           

Defensoria Pública ou na opinião pública em geral; 

 

CONSIDERANDO, ainda, ser imprescindível despertar e incentivar o gosto         

pela leitura nos servidores, residentes e estagiários da instituição, 

 

RESOLVE: 

 

INSTITUIR O GRUPO ÁKROS DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA         

DO ESTADO DO AMAZONAS (PROJETO ÁKROS) 

 

Art. 1º. O Grupo ÁKROS de Estudos, vinculado à Escola Superior da            

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, tem por finalidade incentivar o           

livre debate de ideias no âmbito da Defensoria Pública, com base nos valores             

da honestidade intelectual, da diligência, da objetividade, da liberdade de          

pensamento e expressão, do direito de crítica, da tolerância e da pluralidade. 

Art. 2º. Compete à Escola Superior da Defensoria Pública a organização do            

Projeto ÁKROS, auxiliada por um(a) Coordenador(a) e um(a) secretário(a). 

Art. 3º. São objetivos do Grupo ÁKROS de Estudos: 

I – Promover o aprimoramento intelectual, cultural e humanístico de          

defensores públicos por meio da realização de círculos de leitura e discussão            

de obras clássicas da literatura universal e nacional, nas áreas da literatura,            

das humanidades e do direito; 

II – Identificar e discutir temas sobre os quais haja dissenso moral, técnico             

e/ou científico dentro da classe ou na opinião pública em geral; 

III – Incentivar e debater a produção acadêmica, jornalística, técnica e           

literária dos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 
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IV – Realizar palestras, apresentação de trabalhos, mesas-redondas,        

seminários, sarais literários dentre outros eventos abertos à comunidade         

defensorial, como forma de divulgar e compartilhar os resultados dos estudos           

realizados pelo Grupo; 

V – Despertar e incentivar o gosto pela leitura nos servidores e estagiários da              

DPE/AM, facultando-lhes a participação nas reuniões do grupo como ouvintes. 

Art. 4º. O Grupo ÁKROS reunir-se-á em caráter ordinário, conforme          

calendário de atividades previamente aprovado e divulgado, ou        

extraordinário.  

Art. 5º As reuniões ordinárias do Grupo ÁKROS terão formato de círculos de             

leitura.  

§ 1º Para cada reunião ordinária, será escolhido um ou mais livros clássicos             

da literatura, do direito ou das humanidades, para leitura e discussão. 

§ 2º Os participantes deverão obrigatoriamente ler a(s) obras escolhida(s). 

$ 3º A participação nas reuniões ordinárias será restrita aos membros Grupo,            

além de eventuais convidados e ouvintes. 

Art. 6º As reuniões extraordinárias do Grupo ÁKROS poderão ser abertas ao            

público e adotar o formato metodológico mais adequado ao objetivo da           

reunião. 

Art. 7º. São atribuições do(a) Coordenador(a), dentre outras: 

I – Divulgar o cronograma de atividades, após discussão e aprovação do            

mesmo na reunião de abertura de cada Ciclo de Estudos do Grupo; 

II – Providenciar a organização, registro e divulgação das atividades do           

Grupo; 

III – Dirigir e facilitar as reuniões e círculos de leitura, podendo delegar tais              

atribuições a qualquer dos participantes; 

IV – Produzir o Relatório Final de Execução ao término de cada ciclo de              

estudos; 

V – Sugerir e receber sugestões de eventuais alterações metodológicas e/ou           

cronológicas, para melhor alcance dos objetivos programados, submetendo-as        

aos participantes do Grupo; 

VI – Convidar participantes externos para as reuniões e eventos do Grupo, em             

comum acordo com os demais participantes; 

VII – Admitir a participação de ouvintes nas reuniões internas do Grupo,            

inclusive servidores, residentes e estagiários da DPE; 

VIII – Cumprir o papel de animação e articulação do grupo, inclusive com a              

criação de grupo virtual. 

Art. 8º. As atividades do Projeto ÁKROS serão organizadas em ciclos com            

periodicidade mínima de 01 (um) ano. 

§ 1º O Grupo realizará, no mínimo, um círculo de leitura por trimestre. 

§ 2º Os círculos de leitura ocorrerão, preferencialmente, no turno vespertino,           

das 14h às 17h, na cidade Manaus. 

Art. 9º. A escolha do conjunto de obras clássicas a serem trabalhadas em             

cada ciclo do Projeto ÁKROS far-se-á com base nos seguintes critérios: 

I – Agrupamento das obras em torno de um tema geral, como forma de              

alcançar uma maior verticalidade e extensão dos debates; 

II – Relevância do tema geral e das obras analisadas para as funções             

defensoriais; 

III – Preferência por obras que proporcionem uma pluralidade de enfoques           

sobre o tema geral; 

IV – Preferência por obras representativas dos diferentes períodos históricos          

da humanidade (Antiguidade, Medievo, Modernidade e Contemporaneidade); 
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V – Preferência por obras escolhidas por consenso, sem embargo de           

contemplar-se livros de preferência minoritária. 

Art. 10º. Todos os ciclos do Projeto ÁKROS iniciarão com uma reunião de             

abertura, com os seguintes tópicos: 

I – Nivelamento dos inscritos no ciclo acerca do conceito, dos princípios, dos             

objetivos e da metodologia a ser desenvolvida no decorrer do Projeto; 

II – Eleição do tema geral do ciclo e das obras a serem trabalhadas no               

respectivo período; 

III – Definição do cronograma de atividades. 

Art. 11º. Serão inicialmente disponibilizadas, por meio de edital, 07 (sete)           

vagas para participação de membros da Defensoria Pública do Estado do           

Amazonas e 03 (três) para servidores(as) da instituição, sem prejuízo da           

possibilidade de admissão de outros participantes no Projeto ÁKROS, na          

qualidade de ouvintes. 

§ 1º Será admitida a participação de convidados nas reuniões ordinárias do            

Projeto, a convite do(a) Coordenador(a). 

§ 2º Poderão ser lançados novos editais em caso de surgimento de vagas             

decorrentes de desistências ou de eventual ampliação do Projeto. 

Art. 12º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 30 de agosto de 2019. 

 
 

 

 
 

Manuela Cantanhede Veiga Antunes 

Diretora  da ESUDPAM 
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