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DIREITOS HUMANOS E A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

 
Inscrições abertas até o dia 21/04/2021

 
Para realizar sua inscrição, clique aqui ou acesse o Portal VOX > 

Vida Funcional > Capacitação: Informações e Inscrições 
 

ATENÇÃO: Por questões de segurança, para solicitação das inscrições no
sistema CursosAdmin, os servidores deverão acessá-lo via ETR (Espaço de
Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual. O link acima não funcionará caso seja

acessado diretamente pela internet aberta. Caso tenha dúvidas, clique aqui para
consultar orientações mais detalhadas.

 

Período de Realização: 26/04 a 31/05/2021

Local: Ejud4 On-Line

Modalidade: EaD Autoinstrucional.

Conteúdo Programático:
* Unidade 1 - Introdução aos direitos humanos

Direitos humanos: um conceito distorcido; Características dos direitos
humanos; Universalismo e relativismo cultural; Teoria geracional dos
direitos humanos.

* Unidade 2 - Direitos humanos: percurso histórico e sistemas de proteção
internacionais 

Desenvolvimento histórico dos direitos humanos até a Primeira
Guerra Mundial (1914); Sistemas, órgãos e mecanismos de proteção
dos direitos humanos; Constitucionalização dos direitos humanos e
direitos fundamentais.

* Unidade 3 - Declaração universal dos direitos humanos e direitos
humanos no Brasil

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH); Direitos
humanos no Brasil.

* Unidade 4 - Segurança Institucional e direitos humanos
Cidadania e os direitos humanos dos agentes de segurança; A lei
como guia das atividades de segurança institucional; Código de

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
http://ead.trt4.jus.br/
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conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei; O
agente de segurança e a efetividade do exercício de direitos
humanos; O uso da força e de armas em geral.

Conteudista: Antonio Donizete Ferreira da Silva, Diretor da Coordenadoria de 
Segurança Institucional do TRT2.   

Carga-Horária: 30 horas-aula

Público-alvo: Servidores do TRT4, preferencialmente da área da Segurança. 

Nº de vagas/participantes: 150

Avaliações: Avaliação de Reação e Avaliação de Aprendizagem (Questões 
Objetivas).

Certificação: Condiciona-se à realização das atividades avaliativas propostas 
e ao atingimento de 70 pontos ou mais no cômputo geral dessas atividades.

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

OBSERVAÇÕES: 
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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