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Programação síncrona
Palestras on-line pelo YouTube e encontros
telepresenciais pela plataforma Zoom:
- 24/11 (4ª-feira): 16h às 18h
- 25/11 (5ª-feira): 10h às 12h
- 25/11 (5ª-feira): 16h às 18h
- 26/11 (6ª-feira): 16h às 18h

Programação assíncrona
04 (quatro) videoaulas, disponíveis na Ejud4
On-Line.
A seguir, veja detalhes da programação

24/11 (4ª-feira)
16h às 18h
Palestra On-Line

Afetos nas Relações
de Trabalho
Uma reﬂexão sobre o racismo e as relações de afeto entre os seres
humanos.

Docentes:
Renato Nogueira, Professor, Escritor e Filósofo.
Aza Njeri, Professora de Literaturas Africana e Afrobrasileira.

25/11 (5ª-feira)
10h às 12h
Debate em Grupo

Linguagem
Antirracista
Com a intenção de travar um debate mais próximo com a categoria,
a a vidade pretende uma reunião entre servidores/as e
magistrados/as para reﬂexões acerca da linguagem an rracista e da
importância da comunicação como ferramenta de luta.

Docente:
Gabriela Oliveira, Empreendedora e autora do livro Uma a tude
por dia por um mundo com menos racismo.

25/11 (5ª-feira)
16h às 18h
Debate em Grupo

Preto no Branco: uma
troca sobre questões
raciais com o Coletivo
de Servidores/as
Negros/as do TRT4
A a vidade pretende, através da exposição de conteúdo, troca de
experiências e do diálogo, aprofundar o letramento racial elegendo
pelo menos um dos temas sugeridos por servidores/as e
magistrados/as do TRT4, em pesquisa realizada pela Ejud.

Docentes:
Cole vo de Servidores/as Negros/as do TRT4.

26/11 (6ª-feira)
16h às 18h
Roda de Conversa

Pretas em Roda:
a mulher negra
semente e estrutura
Em 2021, O Fórum proporcionou uma roda de conversa com o rapper
Emicida, e este ano a ideia é trazer a contribuição e os conhecimento de
mulheres negras. O Fórum de Educação An rracista de 2021 tem por tema
as estruturas e o diálogo. As mulheres negras são a estrutura da sociedade
brasileira, já que em sua maioria encontram-se em funções que permitem
que a vida em sociedade permaneça e se desenvolva. A a vidade tem por
obje vo abordar temas como sociedade, trabalho reprodu vo, feminismo
negro, maternidade, resistência e população negra.

Docentes:
Daiana Santos, Vereadora da Bancada Negra da Câmara
Municipal de Porto Alegre - RS;
Mulheres Negras do Cole vo de Servidores/as Negros/as do
TRT4.

Videoaulas na EJud4 On-Line
Estruturas globais de uma sociedade racializada
Fernanda Estanislau, Advogada, Professora,
Assessora Parlamentar, Autora do livro Direito
An rracista.
Trabalho domés co e escravização, no contexto
brasileiro atual
Jordana Cris na de Jesus, Demógrafa e Professora.
Diálogo entre as estruturas economia e racismo na
sociedade brasileira
Daniel Teixeira, Advogado, Escritor e Diretor
Execu vo do CEERT.
Racismo e subje vidade
Ta ana Nascimento, palavreira, escritora,
compositora e Doutora em Tradução.
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Público-Alvo:
magistrados/as, servidores/as e
estagiários/as do TRT4, magistrados/as e
servidores/as de outros TRTs e público
externo.
Local: Ejud4 On-Line, onde serão
disponibilizados os links para o canal da
Ejud4 no YouTube, para a plataforma Zoom e
as aulas em vídeo.
Acesso ao evento:
Autoinscrição (público do TRT4) e acesso como
visitante (público externo), neste link.
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Avaliação e cer ﬁcação (10 horas/aula):
* Magistrados/as, servidores/as e estagiários/as do
TRT4: Serão cer ﬁcados os/as magistrados/as,
servidores/as e estagiários/as que acompanharem as
a vidades ao vivo, disponíveis no ambiente da Ejud4 OnLine, alcançarem a frequência mínima (75% para
servidores/as e estagiários/as e integral para
magistrados/as) e preencherem a avaliação de
aprendizagem em até 10 dias após o evento.
* Magistrados/as e servidores/as de outros TRTs: Para
ﬁns de cer ﬁcação, é necessário que o/a servidor/a/ ou
magistrado/a assista a todas as palestras e debates ao
vivo, registrando a frequência no link disponibilizado a
cada encontro. Após a conclusão da a vidade, a Ejud4
enviará a relação de par cipantes que tenham
preenchido o formulário de frequência às respec vas
Escolas Judiciais, as quais poderão cer ﬁcar a a vidade,
caso entendam conveniente.
* Público externo: Não haverá cer ﬁcação.

