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

Ejud4 EaD > Mês das Mulheres - 1º Encontro - Palestra On-Line "Lugar de
mulher? Reflexões sobre estereótipos de gênero e divisão sexual do trabalho." 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 9 de março de 2021 15:45
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
MÊS DAS MULHERES - 1º Encontro

LUGAR DE MULHER? REFLEXÕES SOBRE ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E
DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO

 

Data: 12/03/2021 (6ª-feira)

Horário: 15h às 17h

Local: Canal da Ejud4 no YouTube. Magistrados e Servidores do TRT4
deverão acessar a transmissão pelo link a ser disponibilizado na Ejud4 On-
Line (veja orientações específicas para inscrição).

Modalidade: Telepresencial.

Ementa: A atividade pretende trazer reflexões críticas acerca dos lugares 
sociais ocupados pelas mulheres trabalhadoras brasileiras, partindo de uma 
perspectiva interseccional. Ao analisar a construção dos estereótipos de 
gênero e seus reflexos na divisão sexual e racial do trabalho, a proposta é o 
fomento de uma reflexão sobre o papel do direito – e, mais especificamente, do 
direito do trabalho – para a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária, tal qual previsto na Constituição Federal de 1988.

Palestrantes: Bárbara Ferrito, Juíza do TRT1 e Luciane Toss, Advogada e VP
da AGETRA.

Mediadora: Mariana Piccoli Lerina, Juíza do Trabalho Substituta do TRT4,
membro da Diretoria Ampliada da AMATRA IV, integrante do Comitê Gestor de
Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT4.

Carga Horária: 2 horas-aula

Público-alvo:
A) Magistrados e servidores do TRT4. 
B) Magistrados e servidores de outros TRTs.
C) Público externo. 

INSCRIÇÕES:

https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD
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* Magistrados e servidores do TRT4: devem realizar a sua autoinscrição, até
o dia 12/03/2021, por meio deste link, que dará acesso ao ambiente do Mês
das Mulheres, na Ejud4 On-Line, onde estarão disponíveis orientações e
informações gerais.
* Magistrados e servidores de outros TRTs: Não há necessidade de
inscrição prévia. Deverão acessar a transmissão diretamente no canal da
Ejud4 no YouTube, na data e horário indicados, e clicar na
transmissão. IMPORTANTE: Para registro da participação, é indispensável o
preenchimento de formulário Google, cujo link ficará disponível somente 
durante a transmissão. 
* Público externo: Não há necessidade de inscrição prévia. Deverão acessar
a transmissão diretamente no canal da Ejud4 no YouTube, na data e horário
indicados, e clicar na transmissão.  

Nº de vagas/participantes: Não há limite de participantes. Após o
encerramento da transmissão, a gravação ficará disponível no canal do
YouTube da Escola Judicial.

Avaliação e certificação: 
* Magistrados e servidores do TRT4: Após a conclusão da atividade,
estará disponível aos inscritos o link para a realização da avaliação de
aprendizagem, visando a certificação da carga horária. 
* Magistrados e servidores de outros TRTs:  Após a conclusão da
atividade, a Ejud4 enviará a relação de participantes que tenham
preenchido o formulário de frequência às respectivas Escolas Judiciais, as
quais poderão certificar a atividade, caso entendam conveniente.
* Público externo: Não haverá certificação.

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.

https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2437
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD
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Site:
www.trt4.jus.br/portais/escola 

 
Facebook:

www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4 
 

Instagram:
www.instagram.com/ejud4 

 

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
http://www.trt4.jus.br/portais/escola
http://www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
http://www.instagram.com/ejud4
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Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EaD
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

