
 

 

Superior Tribunal de Justiça

PORTARIA ENFAM N. 7 DE 21 DE AGOSTO DE 2018.

 

Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento Científico 
e Pedagógico para o quarto trimestre de 
2018.

 

A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida 
pelo art. 22, inciso VIII, do Regimento Interno, e considerando o que consta do Processo 
SEI n. 20112/2016,

 

RESOLVE:

 

Art. 1° Aprovar o calendário de atividades da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de 
setembro de 2016, referentes ao trabalho de coordenação, planejamento, organização e 
supervisão das atividades e dos projetos concernentes à formação e ao aperfeiçoamento 
de magistrados.

Parágrafo único. O período e a descrição das atividades previstas para o 
quarto trimestre de 2018 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.

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

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

 

 

Ministra MARIA THEREZA DA ASSIS MOURA
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ANEXO 

(Parágrafo único do art. 1º da Portaria Enfam n. 7 de 21 de agosto de 2018) 

Calendário de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico  

4º trimestre de 2018 

PERÍODO ATIVIDADES 

De 1º a  5 

de outubro 

Coordenar e acompanhar os trabalhos de transição em virtude da mudança de gestão da 

Enfam, em Brasília – DF; 

Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da Oficina de Coordenação Pedagógica – 

Orientação para a Equipe das Escolas, em Brasília; 

Acompanhar os trabalhos da Comissão de Assessoramento constituída pela Portaria Enfam 

n. 6/2017, referente ao resultado da pesquisa sobre os cursos oficiais de aperfeiçoamento para 

fins de vitaliciamento do Programa de Formação Continuada;  

Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Curso de Direito Ambiental, em 

Brasília. 

De 8 a 11 

de outubro 

Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 

formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de novembro, em Brasília – DF; 

Coordenar o planejamento da terceira edição do curso de formação continuada O Poder 

Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas, em Brasília; 

Acompanhar a implementação da reestruturação do Curso de Formação Inicial para 

Magistrados e do Módulo Nacional, em Brasília; 

Coordenar os trabalhos para o desenvolvimento de Curso de Formação de Mediadores 

Judiciais, na modalidade de ensino a distância. 

De 15 a 19 

de outubro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de Formação 

Inicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em São Paulo – SP; 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada Curso de 

Direito Ambiental, em Belém – PA; 

Acompanhar os trabalhos da 7ª Oficina de Orientação para a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico/Documento Orientador da Enfam, em Brasília – DF. 

De 22 a 26 

de outubro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso/da Oficina de Formação de 

Formadores – Nível 2 – Demandas das Equipes de EaD, em Brasília – DF; 

Coordenar o planejamento do Curso de Formação de Formadores – Nível 1 do Módulo 3 – 

Desenvolvimento Docente – turmas das Escolas Eleitorais e das Regiões Nordeste 1 e 2, 

Centro-Oeste, Sudeste e remanescentes, em Brasília; 

Participar do Encontro/Diálogo entre os Ministros da Corte de Cassação da França e os 

Ministros do STJ, em Brasília; 

Acompanhar os trabalhos do GT instituído para reformular os objetivos e o conteúdo do tema 

Ética Judicial no Módulo Nacional, elaborar um curso na modalidade de ensino a distância 

sobre o tema e planejar a realização de um evento sobre Ética Judicial em parceria com a 

Ajuris. 
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De 29 a 31 

de outubro 

 

  

Coordenar o planejamento do Curso/da Oficina de Formação de Formadores – Nível 2 – 

Aperfeiçoamento de Formador de Formadores – Fundamentos Pedagógicos, em Brasília – 

DF; 

Acompanhar a análise dos planos de aula, das avaliações de reação e dos registros reflexivos 

referentes às aulas ministradas nos módulos nacionais da formação inicial, visando fornecer 

feedback aos formadores, em Brasília; 

Acompanhar os trabalhos para desenvolvimento de Curso de Formação de Mediadores 

Judiciais, na modalidade de ensino a distância; 

Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do GT instituído para a realização de estudos 

e o desenvolvimento de ações formativas envolvendo o tema da judicialização da assistência 

à saúde, conforme a Portaria Enfam n. 5 de 15 de junho de 2018. 

De 5 a 9 de 

novembro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento da terceira edição do curso de formação 

continuada O Poder Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas, em Brasília – DF; 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de Formadores – Nível 

1 do Módulo 3 – Desenvolvimento Docente – turmas das Escolas Eleitorais e das Regiões 

Nordeste 1 e 2, Centro-Oeste, Sudeste e remanescentes, em Brasília; 

Coordenar o planejamento do V Encontro de Diretores e Coordenadores Pedagógicos das 

Escolas, em Brasília; 

Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Princípios da Ciência Ambiental 

para a Decisão Judicial, em Brasília. 

De 12 a 14 

de 

novembro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso/da Oficina de Formação de 

Formadores – Nível 2 – Aperfeiçoamento de Formador de Formadores – Fundamentos 

Pedagógicos, em Brasília – DF; 

Acompanhar os trabalhos da Comissão de Assessoramento constituída pela Portaria Enfam 

n. 6/2017, referente à alteração da Resolução Enfam n. 2/2016, que dispõe sobre os 

programas para a formação e o aperfeiçoamento de magistrados; 

Acompanhar os trabalhos de análise e divulgação do resultado da pesquisa realizada por meio 

do Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Unifor sobre o perfil dos candidatos 

selecionados nos concursos públicos para a magistratura. 

De 19 a 23 

de 

novembro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada sobre o 

sequestro de bens apreendidos, em parceria com a UnB e a Embaixada da França, em Brasília 

– DF; 

Acompanhar os trabalhos do GT instituído para reformular os objetivos e o conteúdo do tema 

Ética Judicial no Módulo Nacional, para elaborar um curso na modalidade de ensino a 

distância sobre o tema e planejar a realização de um evento sobre Ética Judicial em parceria 

com a Ajuris.  

De 26 a 30 

de 

novembro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada Princípios da 

Ciência Ambiental para Decisão Judicial, em Brasília – DF; 

Participar da Reunião de Análise Estratégica, com as unidades técnicas e os gestores da 

Enfam, em Brasília; 

Acompanhar os trabalhos da Comissão de Assessoramento constituída pela Portaria Enfam 

n. 6/2017, referente à alteração da Resolução Enfam n. 2/2016, que dispõe sobre os 

programas para a formação e o aperfeiçoamento de magistrados. 
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De 3 a 7 de 

dezembro 

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do V Encontro de Diretores e Coordenadores 

Pedagógicos das Escolas, em Brasília – DF; 

Acompanhar o desenvolvimento do projeto de convocação de magistrados e servidores 

aposentados para atuação junto às escolas judiciais e às de magistratura com vistas ao 

acompanhamento e à fiscalização dos cursos credenciados pela Enfam; 

Coordenar reunião com a equipe pedagógica da Enfam sobre o planejamento das Ações 

Formativas do ano de 2019, em Brasília.  

De 10 a 14 

de 

dezembro 

Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do GT instituído para a realização de estudos 

e o desenvolvimento de ações formativas envolvendo o tema da judicialização da assistência 

à saúde, conforme a Portaria Enfam n. 5 de 15 de junho de 2018; 

Acompanhar os trabalhos de análise e divulgação do resultado da pesquisa realizada por meio 

do Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Unifor sobre o perfil dos candidatos 

selecionados nos concursos públicos para a magistratura; 

Participar da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Enfam, em Brasília – DF. 

De 17 a 19 

de 

dezembro 

Acompanhar o planejamento das atividades da Enfam para o ano de 2019; 

Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam em cursos oficiais de formação 

inicial das escolas judiciais previstos para o mês de janeiro de 2019, em Brasília – DF. 
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