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

Ejud4 EaD > Painel On-Line - Audiências Gravadas por Meio Audiovisual e
Confecção da Ata. Controvérsias. 
Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 31 de agosto de 2021 09:17
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
 

AUDIÊNCIAS GRAVADAS POR MEIO AUDIOVISUAL E CONFECÇÃO DA ATA.
CONTROVÉRSIAS.

 
Autoinscrição por meio deste link, até as 14h do dia 03/09/2021. 

 

Data: 03/09/2021 (6ª-feira)

Horário: 14h às 16h

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

Modalidade: Encontro Telepresencial.

Expositores: Max Carrion Brueckner, Juiz do TRT4; Augusta Pölking 
Wortmann, Juíza do TRT4; Alexandre Guimaraes Pereira, Servidor do TRT4.

Mediadora: Ana Luiza Heineck Kruse, Desembargadora do TRT4.   

Carga Horária: 2 horas-aula.

Ementa: Forma adequada de registro e o armazenamento das audiências 
gravadas por meio audiovisual no âmbito do primeiro grau de jurisdição, com 
vistas à melhoria da prestação jurisdicional; facilidade de acesso à prova oral 
produzida acerca de cada matéria objeto de litígio; faculdade ou não de 
redução a termo dos depoimentos; forma de fácil acesso a todos os 
interessados no manejo da prova produzida.

Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4.

Número de vagas/participantes: 500.

Avaliação e certificação:
Terão direito à certificação magistrados e servidores que acessarem
a atividade (ao vivo ou por meio da gravação), na Ejud 4 On-Line,
neste link do ambiente do curso, e preencherem as avaliações ali
disponíveis, em até 10 dias após o evento.
- A frequência será registrada automaticamente quando do acesso ao
link da transmissão do evento, disponível no ambiente da Ejud4 On-
Line. O registro não será processado caso o acesso se dê diretamente
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para a sala do Zoom, sem ter passado pelo ambiente do curso na Ejud4
On-Line. 
- Será necessária a prévia instalação, pelo participante, do aplicativo 
Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser utilizado, conforme
orientações constantes neste link. 
- Em caso de dificuldades para a instalação do aplicativo, a Setic deverá
ser contatada, via sistema Assyst.  
- ATENÇÃO: Após o evento, não será mais enviado e-mail para
preenchimento das avaliações. O/a aluno/a deverá, espontaneamente,
acessar as avaliações na Ejud4 On-Line, conforme as orientações acima.
  

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

OBSERVAÇÕES (com 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. 

 

 
Descrição acessível: Card de divulgação do evento, com fundo cinza escuro, logotipo da Escola Judicial do TRT4, título, data e

horário do evento, fotos e currículos dos três expositores e da mediadora. Na parte inferior, informações sobre o número de vagas,
público-alvo e prazo para autoinscrição na Ejud4 On-Line.

***
 

Calendário Anual de Atividades da Ejud4:

https://docs.google.com/document/d/1Y3loDVrY9vtriYA9EmNGFtjwT_Yp8yWoDz5cyv6BoM8/edit?usp=sharing
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Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos
 

Site:
https://www.trt4.jus.br/portais/escola

 
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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