
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA
Panorama Geral dos Enunciados Aprovados da II Jornada de
Direito Material e Processual do Trabalho

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

LAURA  ANISIA  MOREIRA  DE  SOUSA  PINTO:  Juíza  do
trabalho, pós graduação em direito publico e mestre em direito
constitucional pela Unifor;

DATA DE REALIZAÇÃO 03 de agosto de 2017

HORÁRIO 8h30 às 15h30

CARGA-HORÁRIA 6 horas aula

PÚBLICO-ALVO
Assistente de Juiz, Diretores de Secretaria e demais servidores
interessados na temática.

FORMATO
Aula  expositiva  e  pratica,  com  efetiva  participação  dos
participantes  em  debates  e  métodos  de  aplicabilidade  do
conteúdo apresentado.

MODALIDADE Presencial

Nº VAGAS 50

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de aula da EJUD7

OBJETIVOS 

1. Apresentar  os  novos  enunciados  aprovados  pelos
juízes de 1ª grau de jurisdição na II Jornada de Direito
Material  do  Trabalho  e  Processo  do  Trabalho,  bem
como  apresentar  as  divergências  e  os  critérios  que
levaram  à sua aprovação.

2. Proporcionar  o  conhecimento  de  procedimentos
uniformes  aprovados  pelos  juízes  de  1º  grau,  bem
como aplicá-los aos casos concretos;

3. Uniformizar  procedimentos  no  primeiro  grau  de
jurisdição,  de  forma  a  utilizar  de  forma  efetiva  os
enunciados aprovados;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação dos Enunciados Aprovados;

2. Questionamentos  sobre  o  modo e  situações  em  que
são aplicáveis;

3. Debate  sobre  a  realidade  vivenciada  nas  varas  de
forma individual;
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PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS(S) /
DIMENSÕES A SER(EM)

DESENVOLVIDA(S)

Após o treinamento, o aluno terá conhecimento a respeito do
entendimento  uniformizado  pelos  juízos  com  relação  à
aplicabilidade do CPC/15 ao processo do trabalho e assim dar
maior  conhecimento  e  aplicabilidade  ao  entendimento
consolidado entre os juízes de primeiro grau.

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

MODELOS DE AVALIAÇÕES A SEREM
UTILIZADOS E PRAZO PARA

ENTREGA

Registro  Reflexivo/sete  dias  corridos  após  a  realização  do
curso.

CERTIFICAÇÃO

Emissão  de  certificado  e  aproveitamento  do  curso  para
quaisquer de seus fins, regulamentado pelos termos do art. 2º,
§§ 1º e 2º,  da Resolução ENAMAT nº 08/2011 – inseridos
pela Resolução ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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