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1) COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA PARA SERVIDORES NÃO GESTORES -

T1/2021
e

 2) COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA PARA GESTORES - T1/2021 
 
 

Inscrições abertas até o dia 19/05/2021
 

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. Os links abaixo não funcionarão caso sejam
acessados diretamente pela internet aberta. Caso tenha dúvidas, clique aqui para

consultar orientações mais detalhadas. 
 

1) COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA PARA SERVIDORES NÃO GESTORES
- T1/2021   
Período: 24/05 a 02/06/2021
Dias e horários: Aulas telepresenciais via plataforma Zoom nos dias 24, 26, 
28 e 31/05, das 9h às 12h e 02/06, das 9h às 11h.
Objetivo: Apresentar os princípios e as estratégias para o desenvolvimento da
Comunicação Não-Violenta para que, através dela, os servidores consigam
estabelecer uma comunicação mais empática, clara e eficiente no seu dia-a-
dia, engajando mais as pessoas nas ações necessárias, criando maior vínculo
e estabelecendo relações de confiança e colaboração com seus colegas.
Programa: Os princípios da Comunicação Não-Violenta; Como gerar conexão
e resolver conflitos com a CNV; Como perceber e expressar sentimentos; A
arte da escuta empática; A importância da observação sem julgamentos e
críticas; Como perceber e expressar necessidades; Fazendo pedidos claros
para gerar as mudanças necessárias; O impacto da linguagem positiva.
Público-alvo: Servidores do TRT, não ocupantes de cargo de gestão,
preferencialmente que não tenham participado de treinamentos anteriores com
a mesma docente.
Inscreva-se aqui

 
 

2) COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA PARA GESTORES - T1/2021 

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos


Período: 26/05 a 04/06/2021
Dias e horários: Aulas telepresenciais via plataforma Zoom nos dias 26, 28, 
31/05 e 02/06, das 14h às 17h e 04/06, das 14h às 16h.
Objetivo: Apresentar os princípios e as estratégias da Comunicação Não-
Violenta para que, através dela, os líderes e gestores consigam estabelecer
uma comunicação mais humanizada, clara e eficiente no seu dia-a-dia,
engajando mais as pessoas nas ações necessárias, criando maior vínculo e
estabelecendo relações de confiança e colaboração com suas equipes.
Programa: Os desafios da comunicação na liderança; Liderando à distância –
como manter o engajamento e a conexão entre as equipes; O papel da
empatia na comunicação; Empatia cognitiva x afetiva; Obstáculos à empatia;
Técnicas para desenvolver a Escuta Empática; Estratégias para enfrentar
conversas difíceis; Como discordar cordialmente; Linguagem positiva. 
Público-alvo (preferencialmente que não tenham participado de treinamentos
anteriores com a mesma docente): A) Servidores do TRT4, ocupantes de 
cargos de gestão; B) Servidores do TRT4 Gestores Substitutos.
Inscreva-se aqui

 
INFORMAÇÕES VÁLIDAS PARA AS DUAS TURMAS:
Local: Transmissão via plataforma Zoom, com acesso pela Ejud4 On-line.
Modalidade: EaD Telepresencial.
Ministrante: 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: 14 horas-aula.
Nº de vagas/participantes: 25 vagas em cada turma.
Avaliação: Avaliação de Reação.
Certificação: Condicionada à frequência mínima. 
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.
3. Salientamos que esse curso cumpre o disposto no art. 5º, Seção II, Anexo 
II, da Portaria Conjunta nº 3, de 31 de maio de 2007, do STF: "É obrigatória a 
participação dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial 
em cursos de desenvolvimento gerencial, a cada dois anos, sob a 
responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União." 

***

* Próximas turmas programadas, com inscrições a serem abertas
oportunamente: 

https://www.trt4.jus.br/cursos/publico/eventoEditPub.seam?entityId=8983&eventoId=8983
http://ead.trt4.jus.br/


Turma para Servidores Não Gestores 
T2/2021: 17 a 31/08
Turma para Gestores  
T2/2021: 17 a 31/08 
Turma para Magistrados 
T1/2021: 20/08 a 10/09

 
***

 
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 

 
Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4

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