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

Ejud4 EaD > Mês das Mulheres - 3º Encontro - Palestra On-Line
"Representatividade basta? Mulheres na Magistratura e na Assembleia Nacional
Constituinte." 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 23 de março de 2021 14:28
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
 

MÊS DAS MULHERES - 3º Encontro
REPRESENTATIVIDADE BASTA?

MULHERES NA MAGISTRATURA E NA ASSEMBLEIA NACIONAL
CONSTITUINTE

 
Magistrado(a)s e servidore(a)s do TRT4 podem, até o dia 26/03/2021, realizar a

sua autoinscrição por meio deste link, que levará ao ambiente do evento na Ejud4
On-Line, onde estarão disponíveis o link da transmissão e outras informações, ou
acessar  diretamente o canal da Ejud4 no YouTube, na data e horário indicados.

Não há limite de vagas.
 

Data: 26/03/2021 (6ª-feira)

Horário: 10h às 12h

Modalidade: Telepresencial (transmissão on-line).

Ementa: A atividade pretende trazer reflexões sobre o papel desempenhado 
pelas mulheres em espaços de poder institucional, especialmente na 
Assembleia Nacional Constituinte e na Magistratura. Resgatando a trajetória 
das mulheres que ocupam ou ocuparam cargos tradicionalmente destinados 
aos homens, busca-se refletir sobre as dificuldades enfrentadas, as 
contribuições dadas e os caminhos possíveis para a construção de uma 
sociedade pautada pela equidade de gênero.  

Palestrantes: Fabiana Severi, Professora da FDRP-USP, Karen Luise Vilanova
Batista de Souza, Juíza do TJ-RS e Patrícia Maeda, Juíza do TRT15.

Mediadora: Gabriela Lenz de Lacerda, Juíza do TRT4, 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* e público externo (sem

https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2442
http://ead.trt4.jus.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Oup--Kj2Ico
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necessidade de inscrição prévia, com acesso diretamente pelo canal da
Ejud4 no YouTube). 
* Para registro da participação dos magistrados e servidores de outros
TRTs, é indispensável o preenchimento de formulário Google, cujo link 
ficará disponível somente durante a transmissão.  

Avaliação e certificação: 
* Magistrados, servidores e estagiários do TRT4: Após a conclusão da
atividade, estará disponível aos inscritos o link, na Ejud4 On-Line, para a
realização da avaliação de aprendizagem, visando a certificação da carga
horária. Para a certificação das horas de capacitação, é necessário o
preenchimento da avaliação de reação e aprendizagem, disponível na
Ejud4 On-line. As avaliações estarão disponíveis por 10 dias após esta
transmissão.  
* 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://www.youtube.com/watch?v=Oup--Kj2Ico
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Site:
www.trt4.jus.br/portais/escola 

 
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

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

