
 

PLANO DE CURSO 

TEMA  SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA DA MULHER 

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Pós-Doutorado em Saúde Mental (Brown University- EUA)

Profa. Efetiva Universidade Federal do Ceará (UFC- Sobral)

Mestrado e Doutorado (FOP- UNICAMP)

Coordenadora do Projeto “Qualidade de vida pra todos -QVT” 

(UFC- Sobral)

Autora de Livros

Tradutora do livro “Where the heart listens” (Cambridge- EUA)

DATA DE REALIZAÇÃO 11/03/2022

HORÁRIO  8:30- 12:30

CARGA-HORÁRIA 4H

PÚBLICO-ALVO MULHERES TRT

FORMATO Aula teórica / prática

MODALIDADE Presencial 

Nº DE VAGAS 50

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de Aula ou Auditório

 JUSTIFICATIVA

A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste 
necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. In-
vestir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções 
mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde 
mental está relacionada à qualidade da interação individual e 
coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que possibilitem 
a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - Saúde mental e trabalho: contextualização; dados alarmantes; desa-
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fios.

- Os múltiplos papéis da mulher na sociedade atual: trabalho x vida 
pessoal.

- O adoecimento psicológico da mulher moderna: ansiedade, depres-
são e Bornout.

- Prevenção em saúde mental: quem cuida da mente, cuida da vida.

- Qualidade de vida e saúde da mulher: a busca do equilíbrio.

OBJETIVOS
[PRINCIPAIS COMPETÊNCIA(S)/

DIMENSÕES A SER(EM)
DESENVOLVIDA(S)]

Após o treinamento, o aluno será capaz de: 

- Aprimorar seus conhecimentos acerca da temática “saúde mental e
trabalho” e dos riscos para sua saúde geral e qualidade de vida. 

- Reconhecer os múltiplos papéis da mulher na sociedade atual e a
relação com o adoecimento feminino.

- Desenvolver habilidades de prevenção e equilíbrio para uma vida
produtiva e saudável.  

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

AVALIAÇÃO/PRAZO
Preenchimento do Registro Reflexivo a ser respondido pelo aluno no
prazo impreterível de 2 (dois) dias após o envio pela EJUD.

CERTIFICAÇÃO

Condicionada ao cumprimento da carga  horária  e  à  avaliação,  esta
respondida de forma integral.  A certificação ocorre por registro no
SIGEP  –  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Pessoas  da  Justiça  do
Trabalho.

SOLICITAMOS AOS INSCRITOS A OBSERVÂNCIA DA PONTUALIDADE NAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS E TELEPRESENCIAIS. 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS 
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1. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. Os prazos para a prática de atos decisórios poderão ser suspensos, a pedido

do magistrado, para sua participação em atividades presenciais, até o limite de cinco dias por semestre,
mediante requerimento à Escola Judicial em até cinco dias antes do início do curso (Ato Conjunto N°
2/CGJT.ENAMAT/2013).

2. FREQUÊNCIA.  A  frequência  às  atividades  presenciais  e  telepresenciais  deve  ser  integral.  Eventuais
ausências devem ser justificadas perante a Escola Judicial – EJ7, que poderá solicitar ao aluno a realização
de atividade complementar, desde que não ultrapassem 25% da carga horária do curso (art. 2º, §§ 1º e 2º,
da Resolução ENAMAT nº 08/2011 – inseridos pela Resolução ENAMAT nº 12/2012).

3. AVALIAÇÃO. A avaliação de aprendizagem é condição para a certificação e se dará em sala de aula, pelo
docente, ou por meio do registro reflexivo a ser respondido pelo aluno no prazo estabelecido no plano de
curso.

4. AVERBAÇÃO DE CURSOS EXTERNOS. Atividades acadêmicas ou culturais poderão ser computadas
na carga-horária, a pedido do juiz e a critério da EJ7, até o limite de 8 horas-aula semestrais, desde que se
revelem  compatíveis  com  a  tabela  de  competências  profissionais  para  a  formação  continuada  de
Magistrado do Trabalho, definida na Resolução ENAMAT nº 24/2019, e haja 75% de frequência presencial
certificada pela entidade promotora (Resolução ENAMAT nº 09/2011 – alterada pela Resolução ENAMAT
nº 13/2013). O pedido de averbação pode ser enviado por malote ou pelo e-mail escolajudicial@trt7.jus.br.

5. CARGA HORÁRIA MÍNIMA SEMESTRAL. Magistrados do Trabalho devem frequentar atividades de
formação pelo período mínimo de 30 horas-aula semestrais, se vitalícios. Para acompanhar os registros e a
carga  horária  obtida  nas  atividades,  o  magistrado  poderá consultar  o  sistema  SIGEP-Online,  podendo
extrair relatórios impressos.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
 

1. FREQUÊNCIA. A frequência às atividades presenciais e telepresencias deve ser de no mínimo 75% da
carga horária total do evento (art. 8º, § 1º, da Resolução CSJT Nº 159/2015).

2. AVALIAÇÃO. A avaliação de aprendizagem é condição para a certificação e se dará em sala de aula, pelo
docente, ou por meio do registro reflexivo a ser respondido pelo aluno no prazo estabelecido no plano de
curso.

3. AVERBAÇÃO  DE  CURSOS  EXTERNOS.  Através  do  PROAD.  Assunto:  Averbação  –  Servidor:
Certificado/Diploma.

4. DA DESISTÊNCIA E DO RESSARCIMENTO: Por determinações do art. 16 da Resolução CSJT nº
159/2016, a ausência ou desistência injustificada do servidor inscrito em evento de capacitação ou sua
reprovação, por motivo de frequência ou aproveitamento insatisfatório, IMPLICARÁ RESSARCIMENTO,
pelo respectivo servidor, do total de investimentos havidos com sua participação.

_____________________________________________

POLIANA LIMA BASTOS

Professora Efetiva UFC- Sobral

Rua Vicente Leite, 1281, Anexo II – 4º Andar – Fortaleza-CE
(85) 3388.9493/9339 | www.trt7.jus.br/escolajudicial



 

De acordo.
À Diretoria Geral.
Em: 03/03/2022

________________________________________________

Hermano Queiroz Júnior

Coordenador Pedagógico da Escola Judicial

________________________________________________

Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior

Diretor da Escola Judicial 
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