
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

Conscientização para enfrentamento da 
Violência contra a Mulher 

 
Evento presencial com transmissão em tempo real  

pelo canal da EPCP no YouTube: streaming.tce.sp.gov.br/lives  
 

Inscrição obrigatória apenas aos participantes presenciais. 
Link de inscrições: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=619  

 
Haverá emissão de certificado aos participantes presenciais e on-line. 

(mais informações no fim desta programação) 
 

Público-Alvo: Servidores públicos, funcionários terceirizados, sociedade em 
geral 

 
Data: 27/10/2022 

Horário das 14h00 às 16h00 
 

Local: Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello” 
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I, Centro – São Paulo/SP 

 
ABERTURA 

 

DIMAS RAMALHO 
Presidente do TCESP 

 
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA 

Diretor da Escola Superior do MPSP 
 

PALESTRANTES 
 

LUIZA BRUNET 
Ativista e Empresária 

 
VALÉRIA SCARANCE 

Promotora de Justiça do MPSP 
 

OBJETIVO 

Levar o participante a conscientizar sobre a importância do enfrentamento da 
violência contra a mulher, sinalizando o papel das instituições no desenvolvimento 
de políticas públicas articuladas que tratem a temática. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) 

• Relatos pessoais 

• Abrangência da temática 

• Canais de denúncia 

• Possibilidade de enfrentamento pelos órgãos públicos 

http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=619


Emissão de Certificado 
 

Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a página do 
curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=619  
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  
 
Participantes presenciais: Recomenda-se o uso de máscara de proteção no local. 
Haverá o registro de sua presença no evento para posteriormente liberar o 
certificado digital no AVA.  

Participantes on-line: No fim da transmissão será disponibilizado um formulário 
de avaliação no AVA, que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o 
certificado de participação correspondente ao evento avaliado. Esse formulário 
ficará disponível apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o 
término da transmissão. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no local e 
no chat da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link 
para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=619
https://bit.ly/3wm2o8s
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/

