
 

 
 

                            Ação Educativa: 

COVID-19 e impactos ambientais, econômicos e sociais 

            das decisões e Proteção dos Vulneráveis 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Coordenação: Patricia Antunes Laydner 
 

Carga horária: 10 horas (considerando atividade individual) 
 

Dias/Horários Atividades Ambiente de 
realização/procedimentos/

horários 

 

A partir de 18/5/2020 

 

(Média de carga horária 

prevista: 7 h/a) 

 
Assistir Webinário (videoaulas gravadas) e ler 

material  
de apoio: 

 
Unidade 1 – Introdução ao consequencialismo. 
Avaliação dos impactos das decisões judiciais, a 
consistência do juízo prognóstico, a transparência 
no uso do argumento consequencialista. 
Estratégias para tratamento de litígios 
complexos.   

    Formador/conteudista:  
Leonardo Martins 

Unidade 2 – Impactos da judicialização no 
ambiente privado em tempos de pandemia. 
Contratos civis e empresariais, restrições à 
liberdade econômica, saúde suplementar, 
superendividamento, questões de família e 
violência doméstica, despejo, reintegração de 
posse e desocupação compulsória em tempos de 
crise. 

    Formador/conteudista:  
Paulo Velten 
 
Unidade 3 – Impactos da COVID-19 e da 
judicialização no ambiente público.  Gestão 
administrativa, poder de polícia vs. restrição de 
liberdades fundamentais, políticas públicas (em 
especial saúde e educação), conflitos federativos, 
questões orçamentárias.  

    Formador/conteudista:  
Fernando Quadros 
 
Unidade 4 – Proteção dos vulneráveis.  Impacto 
da pandemia sobre vulneráveis. Idosos, 
deficientes físicos, refugiados, indígenas, 
população de rua, crianças (a questão da 

 
Portal Enfam 

Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 

portal: 
https://www.enfam.jus.br/p

ortal-covid19/ead/ 
 

Horário: livre aos 
participantes 

https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
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continuidade do fornecimento da merenda 
escolar), população carcerária. 
Formadora/conteudista:  
Clarissa Costa de Lima 
 
Unidade 5 – Desenvolvimento sustentável pós-
pandemia. Impacto da pandemia sobre 
vulneráveis. Idosos, deficientes físicos, 
refugiados, indígenas, população de rua, crianças 
(a questão da continuidade do fornecimento da 
merenda escolar), população carcerária. 
Formadora/conteudista:  
Patricia Antunes Laydner  
 

 

18/5 a 30/5/2020 

 

(3 h/a) 

 

 

Até 5/6/2020 

 
Participar 5 dias corridos ou alternados dos fóruns 

(período de 18/5 a 30/5) com postagens 
(conforme programação dos fóruns na plataforma 

https://www.enfam.jus.br/foruns/)  
 
 

Atividade Individual  
(Registro Reflexivo – até 5/6) 

 

Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 

portal: 
https://www.enfam.jus.br/p

ortal-covid19/ead/ 
Sistema EducaEnfam 
(Entrega de Registro 

Reflexivo) 

 

https://www.enfam.jus.br/foruns/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/

