
 
 

Planejamento Didático  
 
 

Evento : “Saúde no Ambiente de Trabalho: Combate ao Assédio Moral e 
Sexual e Respeito à Diversidade” 

 
 

 

DATA: 07/05/2021 

TRANSMISSÃO: Canal do Youtube da Escola Judicial do TRT24 

PÚBLICO-ALVO: Magistrados, Servidores e Estagiários e Público Externo 

OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO: Orientar e conscientizar m agistrados e servidores para a 

promoção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e livre de discriminação. 

 
 

Horário 
 

Palestra Palestrante 
 

Conteúdo 

10h às 
11h30 

de 
Brasília 

 

Assédio Moral e 
Sexual: 
repercussões na 
saúde mental do 
trabalhador 

 

 

Profª. PhD. Liliana 
Andolpho Magalhães 
Guimarães 

(Pós-Doutora em Saúde 
Mental pela UNICAMP) 

Debatedor: Desembargador 
André Luís Moraes de 
Oliveira 

 

 
 
- Violência no trabalho. 
- Assédio moral/sexual como 
formas de violência do trabalho. 
- Expressões para designar o 
fenômeno em diferentes países. 
- O que pensam a OIT e a OMS 
sobre o problema? 
- Uma definição. 
- Gestão do assédio. 
- Consequências do Assédio 
moral/sexual na saúde do 
trabalhador.  
- Consequências para a família, 
sistema social, empregador e 
sociedade. 
- Principais prejuízos sociais. 

- Considerações Finais. 

 

 



 
Horário 

 
Palestra Palestrante 

 
Conteúdo 

11h30 às 
13h de 
Brasília 

Combate ao 
Assédio Moral e 
Sexual, em uma 
perspectiva de 
gênero e raça 

 

Profª. PhD. Jacy Correa 
Curado 

(Pós-Doutora em Psicologia 
Social pela UERJ) 

Debatedor: Desembargador 
André Luís Moraes de 
Oliveira 

 

- Origens históricas da construção 
social do termo Assédio Moral e 
Sexual. 

- Contextualização da situação do 
assédio na sociedade Brasileira. 

- A dimensão patriarcal, de gênero e 
racial do Assédio Moral e Sexual. 

- Estratégias de Prevenção 
Psicossocial ao Assédio Moral e 
Sexual. 

 
 

15h às 
16h30 

de 
Brasília 

 

Direito da 
Antidiscriminação 

 

Desembargador Roger 
Raupp Rios 

Debatedora: Juíza Fabiane 
Ferreira 

 

- Direito de igualdade e 
antidiscriminação. 

- Conceito jurídico e modalidades 
de discriminação. 

- Critérios proibidos de 
discriminação. 

16h30 às 
18h de 
Brasília 

Parentalidade 
Trans: aspectos 
sociais, jurídicos e 
de saúde 

 

Yuna Vitória Santana da 
Silva – acadêmica de 
Direito da UFBA e 
palestrante 

Debatedor: Servidor 
Francisco das Chagas 
Brandão da Costa 

 

- Apresentação (fundamentos 
teóricos). 

- Conceitos básicos (gênero, sexo, 
sexualidade, identidade, corpo e 
comportamento). 

- Tipos de violência/violação 
(estrutural x individual; material x 
simbólica). 

- Parentalidade trans (definição e 
possibilidades, da literatura às 
vivências) 

- Aspectos sociais (preconceito, 
barreiras, senso comum). 

- Aspectos de saúde (médico-
hospitalar). 

- Declaração de Nascidos Vivos 
(análise de preenchimento). 

- Aspectos jurídicos (dispositivos 
legais x omissão legislativa).  

- Caminhos para redução de danos 
(propostas de intervenção). 

- Conclusão (revisão e proposta de 
leitura). 

 


