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PALESTRA ON-LINE
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA SUPERAR DESAFIOS: A CAPACIDADE DE
PROMOVER MUDANÇAS E GERAR RESULTADOS DE FORMA CONSISTENTE

E EFICAZ

Inscrições abertas até o dia 06/07/2020

* Para realizar sua inscrição, clique aqui ou
acesse o Portal VOX > Vida Funcional > Capacitação: Informações e Inscrições

Data: 08/07/2020 (4ª-feira)

Horário: 15h às 16h30min

Local: Link disponibilizado na Ejud4 On-line

Modalidade: EaD - Transmissão On-line.

Ementa: Em tempos de ansiedade e incertezas, o maior diferencial de 
qualquer pessoa está na capacidade de integrar sua capacidade produtiva com 
suas habilidades emocionais. Só assim conseguimos atravessar as 
turbulências, gerar melhorias e engajar pessoas ao nosso redor, na mesma 
direção.

Palestrante: Rafael Nunes, Psicólogo, especialista em Comportamento 
Humano, com foco no desenvolvimento de equipes de alta performance. Tem 
se dedicado ao desenvolvimento e aplicação da inteligência emocional para 
gerar resultados, ajudando negócios e pessoas a terem uma relação mais 
produtiva, saudável e com mais sucesso. Atua como Consultor, Palestrante, 
Professor Universitário e Gerente de Projetos em programas voltados à Cultura 
Empresarial e Employee Value Proposition.

Carga Horária: 1,5 hora-aula

Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4.

Nº de vagas/participantes: 300

http://ead.trt4.jus.br/


Avaliação: A avaliação de aprendizagem será realizada por meio de Registro 
Reflexivo sobre a atividade.

Certificação: Condicionada ao preenchimento da avaliação de aprendizagem.  

Adicional de Qualificação (para servidores): Válido para todos os cargos do 
TRT4.

OBSERVAÇÕES (EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES):
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.

***

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

Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4

Instagram:
www.instagram.com/ejud4

Canal no Youtube: Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EaD
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD
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