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Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

Enamat EaD: CFC sobre Técnica de Instrução Probatória

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 28 de abril de 2020 12:13
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (CFC) SOBRE
TÉCNICA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

(MODALIDADE A DISTÂNCIA)

As solicitações de inscrição serão recebidas até o dia 08/05/2020
por meio de formulário disponível neste link.

Período: 18/05 a 30/06/2020

Local: Plataforma de Educação a Distância da ENAMAT (http://ead.enamat.jus.br/).

Modalidade: EaD

Objetivo Geral: Estimular o participante a desenvolver habilidades humanas e conceituais voltadas
para a instrução probatória, a fim de melhorar, dentro de uma visão sistemática (identificação
de problemas, estabelecimento de objetivos, reunião de informações, identificação de
soluções alternativas, avaliação de opções e escolha da melhor opção), sua atuação funcional durante
a instrução probatória.

Objetivos Específicos:
- Demonstrar habilidades voltadas para a instrução probatória;
- Compreender a importância da percepção na atividade do juiz historiador;
- Construir o planejamento das audiências;
- Mostrar conhecimentos para a interpretação de depoimentos na produção da prova oral;
- Conhecer, em linhas gerais, questões referentes à produção da prova documental;
- Perceber os fatores que envolvem a produção da prova pericial;
- Reconhecer as circunstâncias da Inspeção judicial;
- Distinguir os critérios de eficácia da prova emprestada.

Plano de Aprendizagem: anexo.

Público-alvo: Magistrados do TRT4.

Carga Horária: 30 horas-aula.

Certificação: Os certificados serão expedidos pela ENAMAT e encaminhados à Ejud4 para registro.

Site:
www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial

Facebook:

http://pesquisas.tst.jus.br/index.php/681845?lang=pt-BR
http://ead.enamat.jus.br/
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial
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www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4 

Instagram:
www.instagram.com/ejud4

Canal no Youtube: Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EaD
https://www.youtube.com/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg
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