
Aperfeiçoamento
Funcional

GUIA DO ALUNO

CURSO DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO  - EAD



APRESENTAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
Servidores do MPBA. 

CARGA HORÁRIA

Sejam bem-vindos ao Curso de Atendimento ao Público, que será 

realizado de 18 de outubro a 16 de novembro de 2021, tendo como 

instrutoras as assistentes técnico-administrativas Juliana dos Santos 

Vieira e Lissandra da França Ramos.

O curso possui a carga horária de 44 horas. Orientamos que os alunos 

mantenham a disciplina de acessar a sala virtual regularmente, postem 

suas dúvidas nos fóruns relacionados a cada assunto estudado e sigam 

o cronograma proposto, assim, poderão ter um melhor aproveitamento 

do curso.

CRONOGRAMA

 

OBJETIVO

Assegurar a máxima efetividade do princípio de acesso à justiça na 

defesa dos direitos e interesses que envolvem as atuações e deveres da 

Instituição, com foco no atendimento a todos e todas que buscam os 

serviços do MPBA.

Semana 1: Conhecendo o Ministério Público (18 a 25/10/21)

Semana 2: Atendimento e Rotinas Administrativas (25/10 a 1º/11/21)

Semana 3: Gestão do Conhecimento para Atendimento ao Público (1º a 

08/11/21)

Semana 4: Transparência e LGPD no MPBA (08 a 16/11/21)



COMO INTERAGIR NOS FÓRUNS

• Verifiquem se o que desejam perguntar ou expor já foi postado por 

algum colega. Caso tenha sido, concentrem a conversação no mesmo 

tópico, para que a conversa não fique diluída;

• Para criar um tópico novo, cliquem no fórum, em seguida, na opção 

“Acrescentar um novo tópico de discussão”. 

• Após preencher os dados do formulário, cliquem em “Enviar 

mensagem ao fórum”. Após preencher os dados do formulário, cliquem 

em “Enviar mensagem ao fórum”.

• A mensagem enviada poderá ser editada em até 30 minutos após o 

envio;

• Para responder mensagens já postadas em tópicos de discussão, é só 

clicar em “Responder”. A resposta também poderá ser editada em até 

30 minutos após a postagem;

• Evitem a escrita com letras maiúsculas, pois na linguagem da internet 

significa que estamos gritando. Caso desejem enfatizar alguma parte 

de suas contribuições, utilizem os recursos de formatação de texto 

como negrito, itálico e sublinhado;

• Fomentem um ambiente de cooperação nos fóruns, mesmo que 

discordem de algum pensamento apresentado por um colega. Caso 

haja posicionamentos contrários acerca de alguma questão, escrevam 

sobre seus posicionamentos próprios, respeitando, contudo, as 

contribuições dos colegas.

METODOLOGIA

O curso será totalmente on-line com atividades assíncronas no 

ambiente virtual de aprendizagem do Ministério Público da Bahia - 

ead.mpba.mp.br. Os conteúdos e atividades serão disponibilizados 

semanalmente e as instrutoras farão o acompanhamento da turma no 

esclarecimento de dúvidas e condução de fóruns de debates.

Em caso de dificuldades, utilizem nossos fóruns de dúvidas ou entrem 

em contato com nossa equipe de Educação a Distância pelo e-mail: 

ceaf.ead@mpba.mp.br.

Semana 1: Conhecendo o Ministério Público (18/10 a 25/10/21)

O organograma do MP/BA;

As áreas de atuação;

As Promotorias de Justiça de Execução (Capital, Regionais e outras

entrâncias); Rotinas e fluxos de atendimento; Introdução aos sistemas

informatizados para atendimento.

Semana 2 - Atendimento e Rotinas Administrativas (25/10 a 

01/11/2021)

Apresentação dos conceitos de atendimento ao público e seus 

princípios de excelência;

Exemplos de atendimento;

Apresentação de habilidades para um bom atendimento ao público 

baseado nos exemplos de atendimento;

Apresentação de rotinas administrativas, conceitos sobre tipos de 

conhecimentos e introdução dos 5’S;

Apresentação de estrutura real para explicação, na prática do MP/BA, 

da aplicação dos 5’S;

Apresentação de conceito de boas práticas e aproveitamento do tempo 

e atualizações.

Semana 3: Gestão do Conhecimento para Atendimento ao Público (1º a 

08/11/21)

A excelência do atendimento no MPBA;

Métodos de atendimentos; Práticas do atendimento;

Principais ferramentas para atendimento no MPBA.

Semana 4: Lei Geral de Proteção de Dados e transparência no MPBA

(08 a 16/11/21)

Introdução da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

Legislações de acesso à informação geral e no MPBA;

Ferramentas de acesso à informação no MPBA.

As atividades avaliativas estarão disponíveis durante todo o período de 

realização do curso.



AVALIAÇÃO

 

 

CERTIFICADO

PESQUISA DE OPINIÃO

Para receber a certificação do curso, os alunos deverão obter no 

mínimo 70% de aproveitamento no somatório das atividades 

avaliativas. O certificado será gerado pelo próprio aluno no ambiente 

virtual de aprendizagem em até 30 dias após a data de finalização do 

curso.

• Verifiquem se o que desejam perguntar ou expor já foi postado por 

algum colega. Caso tenha sido, concentrem a conversação no mesmo 

tópico, para que a conversa não fique diluída;

• Para criar um tópico novo, cliquem no fórum, em seguida, na opção 

“Acrescentar um novo tópico de discussão”. 

• Após preencher os dados do formulário, cliquem em “Enviar 

mensagem ao fórum”. Após preencher os dados do formulário, cliquem 

em “Enviar mensagem ao fórum”.

• A mensagem enviada poderá ser editada em até 30 minutos após o 

envio;

• Para responder mensagens já postadas em tópicos de discussão, é só 

clicar em “Responder”. A resposta também poderá ser editada em até 

30 minutos após a postagem;

• Evitem a escrita com letras maiúsculas, pois na linguagem da internet 

significa que estamos gritando. Caso desejem enfatizar alguma parte 

de suas contribuições, utilizem os recursos de formatação de texto 

como negrito, itálico e sublinhado;

As atividades avaliativas objetivas estão vinculadas à participação nos 

fóruns e, para que consiga avançar para essas atividades, precisará 

responder às discussões propostas. Tudo estará aberto e disponível 

desde o primeiro dia do curso.

• Fomentem um ambiente de cooperação nos fóruns, mesmo que 

discordem de algum pensamento apresentado por um colega. Caso 

haja posicionamentos contrários acerca de alguma questão, escrevam 

sobre seus posicionamentos próprios, respeitando, contudo, as 

contribuições dos colegas.

Após o término do curso, será disponibilizada uma pesquisa de opinião 

para que os alunos avaliem a qualidade do curso, seu conteúdo e 

organização, exponham dificuldades encontradas e sugestões para 

que possamos aprimorar o trabalho a ser desenvolvido pelo CEAF. 

Ficaremos muito gratos com sua colaboração.



CRONOGRAMA/CONTEÚDO
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O organograma do MP/BA;

As áreas de atuação;

As Promotorias de Justiça de Execução (Capital, Regionais e outras

entrâncias); Rotinas e fluxos de atendimento; Introdução aos sistemas

informatizados para atendimento.

Semana 2 - Atendimento e Rotinas Administrativas (25/10 a 
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Semana 3: Gestão do Conhecimento para Atendimento ao Público (1º a 

08/11/21)

A excelência do atendimento no MPBA;

Métodos de atendimentos; Práticas do atendimento;

Principais ferramentas para atendimento no MPBA.

Semana 4: Lei Geral de Proteção de Dados e transparência no MPBA

(08 a 16/11/21)

Introdução da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

Legislações de acesso à informação geral e no MPBA;

Ferramentas de acesso à informação no MPBA.

As atividades avaliativas estarão disponíveis durante todo o período de 

realização do curso.
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