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

Ejud4 EaD > Desenvolvimento Social e Sustentabilidade: Visita On-Line ao
Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto (T1/2021) 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 23 de junho de 2021 11:31
Rascunho

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE:

VISITA ON-LINE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA VILA PINTO
T1/2021

 
Inscrições abertas até o dia 27/06/2021

 
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.

 

Data: 30/06/2021 (4ª-feira)

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

Horário: 15h às 17h

Modalidade: Telepresencial.

Conteúdo programático:
- Consciência social e ambiental a partir do conhecimento de diferentes 
realidades vividas pelas entidades sociais de amparo a crianças e 
adolescentes e pelas associações/cooperativas de reciclagem.
- Compreensão da transversalidade dos temas desenvolvimento social, 
econômico e meio ambiente, os pilares da sustentabilidade.
- A importância da reciclagem e os reflexos da gestão de resíduos 
realizada nos ambientes de trabalho e nas residências.
- Cenário da gestão de resíduos no país e o papel da sociedade civil, do 
poder público, das empresas e das organizações sociais nesse contexto.
- Reflexos da pandemia nas atividades do Centro de Educação Ambiental 
Marli Medeiros e quais as consequências na sociedade.

https://www.trt4.jus.br/cursos/publico/eventoEditPub.seam?entityId=9009&eventoId=9009
https://etr.trt4.jus.br/RDWeb/webclient/
https://gv4.trt4.jus.br/
https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
http://ead.trt4.jus.br/
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Docente: Luiz Henrique de Lima Vieira, representante do CEA (Centro de
Educação Ambiental) da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos da Vila
Pinto, em Porto Alegre.

Carga Horária: 2 horas-aula

Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4.

Nº de vagas/participantes: 30 vagas.

Avaliação: A avaliação de aprendizagem será realizada por meio de Registro 
Reflexivo sobre a atividade.

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.

***
 

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

 

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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