
 

 

Superior Tribunal de Justiça

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – 

ENFAM

PORTARIA ENFAM N. 24 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016

Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico previstas para o 
primeiro trimestre de 2017.

 

A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando de suas atribuições e 
em observância do disposto no Regimento Interno da Enfam,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o calendário de atividades da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de 
setembro de 2016, relativamente ao primeiro trimestre de 2017, na forma do Anexo 
desta portaria.

Art. 2º O Secretário-Geral da Enfam poderá autorizar ajustes no 
calendário já aprovado, com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades 
previstas.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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ANEXO 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
PEDAGÓGICO/ENFAM PARA O 1º TRIMESTRE DE 2017

Mês Período Modalidade Tema Objetivos

JANEIRO De 9 a 13
Ordinárias Elaboração de 

normas, projetos e 
acompanhamento 

de programas

Realizar estudos relacionados à elaboração dos atos 
normativos da Enfam e à proposta de alteração da 
Resolução Enfam n. 2/2016, da Resolução Enfam n. 
2/2011 e da Instrução Normativa n. 3/2016. 
Promover a implementação das ações relacionadas ao 
projeto de compartilhamento interinstitucional de 
ações educacionais entre a Enfam, as escolas judiciais 
e as escolas de magistratura. Analisar a necessidade 
de elaboração de ato normativo específico ou 
alteração de ato normativo já existente. Coordenar as 
ações educacionais conjuntas. 
Promover o acompanhamento das comissões 
temporárias, instituídas no âmbito da Enfam, com 
vistas à implementação da Instrução Normativa 
Enfam n. 1/2016. 
Promover o planejamento e a organização dos 
Módulos Nacionais previstos para o mês de janeiro.

JANEIRO De 16 a 20 Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Promover a coordenação e o acompanhamento dos 
Módulos Nacionais, realizados pela Enfam, nos 
cursos oficiais de formação inicial dos Tribunais de 
Justiça de Goiás e Minas Gerais. 
Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Curso de Formação de Formadores Nível 1 – Módulo 
1, realizado pela Enfam para a Escola Judicial do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Promover o planejamento e a organização dos 
Módulos Nacionais, realizados pela Enfam, previstos 
para o mês de fevereiro.

JANEIRO De 23 a 27 Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Módulo Nacional, realizado pela Enfam, no curso 
oficial de formação inicial do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. 
Promover o acompanhamento das atividades do 
Grupo de Trabalho (GT), instituído com a finalidade 
de desenvolver estudos e pesquisas referentes à 
formação docente na magistratura e elaborar proposta 
de organização do Programa de Formação de 
Formadores da Enfam.

JANEIRO De 30/1 a 
3/2

Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Módulo Nacional, realizado pela Enfam, no curso 
oficial de formação inicial do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina.
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FEVEREIR

O

De 20 a 24 Ordinárias Elaboração de 
normas, 

projetos e 
acompanhamen
to de programas

Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Curso de Formação de Formadores direcionado ao 
planejamento e credenciamento de cursos oficiais dos 
programas de formação e aperfeiçoamento de 
magistrados. 
Promover a implementação das ações institucionais 
para o reconhecimento das escolas judiciais e órgãos 
do Poder Judiciário interessados em ofertar cursos de 
formação de mediadores, em conformidade com a 
Resolução Enfam n. 6 de 21 de novembro de 2016. 
Promover a coordenação e o acompanhamento dos 
Módulos Nacionais, realizados pela Enfam, nos 
cursos oficiais de formação inicial dos Tribunais de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Mato 
Grosso do Sul.

MARÇO De 1 a 3  Ordinárias Elaboração de 
normas, 

projetos e 
acompanhamen
to de programas

Realizar estudos para a reformulação das diretrizes 
de avaliação visando à elaboração de instrumento 
normativo específico. 
Promover o planejamento e a organização dos 
Módulos Nacionais, realizados pela Enfam, previstos 
para o mês de março.

MARÇO De 6 a 10 Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Promover estudos para a elaboração de proposta 
normativa para a regulamentação do 
acompanhamento dos juízes no período de 
vitaliciamento. 
Realizar estudos com vistas à elaboração de 
normativo específico para a regulamentação da nova 
estrutura proposta para o Programa de Formação de 
Formadores.

MARÇO De 13 a 17 Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Realizar estudos para regulamentação das ações 
educacionais na modalidade de ensino a distância. 
Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Curso de Formação de Formadores Nível 1 – Módulo 
1, realizado pela Enfam, com as escolas judiciais e os 
formadores. 
Promover a coordenação e o acompanhamento dos 
eventos de integração com as escolas judiciais para a 
formação de tutores e o planejamento de ensino no 
contexto da magistratura.

MARÇO De 20 a 24 Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Módulo Nacional, realizado pela Enfam, no curso 
oficial de formação inicial do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amazonas. 
Promover o acompanhamento das comissões 
temporárias, instituídas no âmbito da Enfam, com 
vistas à implementação da Instrução Normativa 
Enfam n. 1/2016.

MARÇO De 27 a 31 Ordinárias Elaboração de 
normas, projetos e 

acompanhamento de 
programas

Promover a coordenação e o acompanhamento do 
Módulo Nacional, realizado pela Enfam, no curso 
oficial de formação inicial do Tribunal de Justiça de 
Roraima. 
Promover o acompanhamento das comissões 
temporárias, instituídas no âmbito da Enfam, com 
vistas à implementação da Instrução Normativa 
Enfam n. 1/2016.
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