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

Ejud4 EaD - Desenvolvimento social e a pandemia: Ainda é possível provocar
transformação social? Turma 6/2020
Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 7 de outubro de 2020 12:00
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PANDEMIA:
AINDA É POSSÍVEL PROVOCAR TRANSFORMAÇÃO SOCIAL?

Turma 6/2020

Inscrições abertas até o dia 12/10/2020

Inscrições: clique aqui ou acesse o Portal VOX > Vida Funcional > Capacitação:
Informações e Inscrições.  

  Anexo a este e-mail, confira o convite por vídeo para esta atividade,
compartilhado pelo docente.

Data: 15/10/2020 (5ª-feira)

Horário: 15h às 17h  

Local: Google Meet. O link de acesso será disponibilizado na Ejud4 On-line.

Modalidade: EaD.

Programa do evento:
- O Centro de Educação Ambiental Marli Medeiros e suas áreas de 
atuação;
- O papel das organizações sociais no desenvolvimento socioambiental;
- A importância da gestão de resíduos, em especial a separação, e da 
reciclagem;
- Qual o papel da sociedade no processo de reciclagem?;
- Como colaborar com o desenvolvimento social de comunidades?;
- Os reflexos da pandemia nas comunidades;
- Tour virtual na unidade de triagem de resíduos

Docente: Luiz Henrique Vieira, representante do CEA (Centro de Educação
Ambiental) da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos da Vila Pinto, em
Porto Alegre.

Carga Horária: 2 horas-aula

http://ead.trt4.jus.br/
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Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4 que não tenham participado,
com certificação, de edições anteriores deste curso.

Nº de vagas/participantes: 15 vagas.

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

VideoConviteDesenvolvimentoSocialEAPandemia (1).mp4
8753K
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