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

Ejud4 EaD > Palestra On-line - Estratégias de Comunicação Humana no Combate
ao Assédio Moral 
Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 10 de maio de 2021 12:02
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
PALESTRA ON-LINE

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO HUMANA NO COMBATE AO ASSÉDIO
MORAL

 
Autoinscrição por meio deste link, até as 12h do dia 12/05/2021

 

Data: 12/05/2021 (quarta-feira)

Horário: 15h às 17h

Local: Ejud4 On-line, onde será disponibilizado link para a plataforma Zoom*. 

Modalidade: EaD Colaborativo - Encontros Telepresenciais.

Conteúdo Programático: Comportamentos comunicativos: passividade, 
agressividade, manipulação e assertividade. Características da comunicação 
agressiva. Comunicação x assédio moral. Como reduzir conflitos por meio da 
comunicação empática. Como enfrentar comportamentos desrespeitosos e 
nocivos. Os princípios da Comunicação Não-violenta (CNV). Resolvendo 
conflitos através da CNV. O papel da empatia no combate ao assédio. Como 
discordar cordialmente. A importância da observação dos fatos sem 
julgamentos e críticas. A arte da escuta empática. Fazendo pedidos claros para 
gerar as mudanças necessárias. Linguagem positiva. O impacto da linguagem 
não-verbal (corpo e da voz) no assédio moral.

Palestrante: Débora Brum, fonoaudióloga empresarial, consultora em
comunicação humana e coach, mestre em Distúrbios da Comunicação
Humana, especialista em Voz e especialista em Audição, sócia-diretora da
Comunicativa.

Carga Horária: 2 horas-aula

Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4.

Nº de vagas/participantes: 300

Avaliações: Avaliação de reação e avaliação de aprendizagem, realizada por 
meio de Registro Reflexivo sobre a atividade.

https://ead.trt4.jus.br/course/view.php?id=2489
http://ead.trt4.jus.br/
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Certificação: Condicionada à frequência mínima e ao preenchimento da
avaliação de aprendizagem.

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

* IMPORTANTE: Será necessária a prévia instalação, pelo próprio participante, 
do aplicativo Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser utilizado.       

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.

 

Card de divulgação do evento, com o logotipo da Escola Judicial do TRT da 4ª Região, título, data e horário do evento, foto e currículo da
palestrante e prazo para inscrições.

***
 

Calendário de Atividades - 1º Semestre Letivo 2021:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos

 
Site:

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

Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4

 
Instagram:

www.instagram.com/ejud4 

http://12-05.jpg/
https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial
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/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJVFRlx1AhTAxctoG63OLHg

