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GUERRA DA RÚSSIA E UCRÂNIA:
UMA NARRATIVA DE UCRANIANOS QUE VIVEM NOS EUA
Apoio: Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente do TRT4
Inscrições abertas até as 12h do dia 11/04/2022, neste link
(entre com seu login e senha da rede > menu Inscrições > aba Inscrições Abertas).
Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo novo Sistema EJudTRT, consulte
o tutorial disponível aqui.
Evento com ferramenta de tradução simultânea inglês-português.
Data: 11/04/2022 (2ª-feira)
Horário: 17h às 19h.
Local: EJud4 On-Line, onde será disponibilizado link para o aplicativo Zoom*.
Modalidade: Telepresencial.
Ementa: Contextualização do conflito Guerra da Rússia e Ucrânia. Relatos.
Direitos Humanos. Dilemas políticos da contemporaneidade.
Objetivo: Agregar conhecimentos mais profundos acerca do que se passa na
Ucrânia. Abordar de aspectos relativos a violações de direitos humanos.
Propiciar uma análise crítica das medidas adotadas pelos países envolvidos.
Expositores: Viktoriia Serediuk-Buz e Vitalii Buz, Mestres em Direitos
Humanos pela Universidade de Indiana (EUA).
Mediadora: Aline Doral Stefani Fagundes, Juíza do TRT4.
Carga Horária: 2 horas-aula.
Público-alvo: Magistrados/as e Servidores/as do TRT4.
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Nº de vagas/participantes: 300 vagas.
Avaliações: Avaliação de reação e avaliação de aprendizagem (questão
discursiva).
Certificação: Condicionada à frequência mínima e ao preenchimento das
avaliações indicadas.
- A frequência será registrada automaticamente quando do acesso ao link
da transmissão do evento, disponível no ambiente da EJud4 On-Line. O
registro não será processado caso o acesso se dê diretamente para a sala
do Zoom, sem ter passado pelo ambiente do curso na EJud4 On-Line.
Adicional de Qualificação (para servidores/as): Válido para todos os cargos
do TRT4.
Plataforma Zoom:
- Será necessária a prévia instalação, pelo/a participante, do aplicativo
Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser utilizado, conforme
orientações constantes neste link.
- Em caso de dificuldades para a instalação do aplicativo, a Setic deverá
ser contatada, via sistema Assyst.
- O acesso à Ejud4 On-Line e aos encontros pela
plataforma Zoom devem ser feitos pelo navegador da internet aberta, e
não pelo ETR (Estação de Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual, sob
pena de bloqueio do acesso ao usuário.
OBSERVAÇÕES (COM RELAÇÃO AOS/ÀS SERVIDORES/AS):
1. Lembre-se de comunicar a inscrição no curso à sua chefia imediata.
2. Nos termos do disposto no § 2º do art.6º da Resolução 159/2015 do
CSJT, não poderão participar de ações de capacitação os servidores em gozo
de férias, ou usufruindo as licenças previstas nos incisos I a VII do artigo 81,
detalhadas nos artigos 83, 84, 85, 86, 87, 91 e 92, os afastamentos previstos
nos artigos 93, 94, 95, 96-A, assim como as licenças dispostas nos artigos 202,
207, 208, 210 e 211, todos da Lei nº 8.112/90.
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Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da da Agenda da
ONU 2030: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
***
Calendário de Atividades da EJud4:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos
Site:
https://www.trt4.jus.br/portais/escola
Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
Instagram:
www.instagram.com/ejud4
Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

***
Descrição das imagens apresentadas nesta mensagem: 1) Logotipos do TRT da 4ª Região e da Escola Judicial; 2) Card de
divulgação do evento, com fundo azul marinho, No topo, logotipo da Escola Judicial do TRT4 e o texto"Painel On-Line". A
seguir, título, data e local do evento, fotos e currículos dos expositores e da mediadora, número de vagas e público-alvo. Na
parte inferior, logotipo do sistema EJudTRT, link para o sistema, prazo para inscrições e apoio da Comissão de Direitos
Humanos e Trabalho Decente do TRT4.
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