
 
Ação Educativa: 

COVID-19 e Violência Doméstica 
 

PROGRAMAÇÃO 
Coordenação: Adriana Mello (TJRJ)  

Carga horária: 10 horas (considerando atividade individual) 

Datas Atividades Ambiente de realização/ 
procedimentos / horários 

 
A partir de 27/4/2020 
 
(Média de carga horária 
prevista: 3 h/a) 

 
Assistir Webinário (videoaulas gravadas) e ler 
material de apoio. Temas disponibilizados na 
plataforma da Enfam. 
 

Apresentação do curso  
 
Tema 1 – Lei Maria da Penha.  
Origem. Definições e formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
Formadora/conteudista:  
Adriana Mello (TJRJ)  
 
Tema 2 – Mitos e estereótipos sobre a 
violência.  
Revitimização. Julgando com perspectiva de 
gênero. Dados e pesquisas sobre violência 
doméstica durante a pandemia do COVID-19 
Formadora/conteudista:  
Adriana Mello (TJRJ)  
 
Tema 3 – Medidas protetivas de urgência 
em  
tempos de pandemia.  
Como decidir? Dificuldades para  definir a 
violência de gênero no caso concreto, para  fins 
de incidência da Lei Maria da Penha 
Formadora/conteudista: 
Jacqueline Machado (TJMS)  
Madgeli Machado (TJRS) 
 
Tema 4 – Formulário Nacional de Avaliação 
de Risco. CNJ e CNMP (Resolução Conjunta 
nº 05/2020).  
Aplicação do Formulário. Avaliação dos itens 
do instrumento. Diretrizes para ação judicial e 
tomada de decisão para respostas eficazes em 

 
Portal Enfam 
Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 
portal: 
https://www.enfam.jus.br/por
tal-covid19/ead/ 
 
Horário: livre aos 
participantes 

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


tempos de Pandemia do COVID-19, com 
perspectiva de gênero 
Formadora/conteudista:  
Luciana Rocha (TJDFT) 
 

Tema 5 – Estratégias de atuação em Rede 
para a proteção e assistência às vítimas de 
violência doméstica durante a pandemia 
Formadora/conteudista:  
Adriana Mello (TJRJ)  
Luciana Rocha (TJDFT) 
Convidada: 
Regina Lucia Nogueira (Neurocientista e 
Psicóloga – TJDFT) 
Ana Paula Antunes Martins (Psicóloga e 
Professora UnB) 
 

 
A partir de 27/4/2020 
 
(Média de carga horária 
prevista: 3 h/a) 
 

 
Participar de Webinário ao vivo (videoaulas 
com conteudistas para esclarecer dúvidas, 
conforme conteúdos/temas dos vídeos). 

 
Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 
portal: 
https://www.enfam.jus.br/por
tal-covid19/ead/  
 

 
30/4 a 5/6/2020 
 
(4 h/a) 

 
Participar 5 dias corridos ou alternados dos 
fóruns (período de 28/4 a 22/5) com postagens 
(conforme programação dos fóruns na 
plataforma https://www.enfam.jus.br/foruns/)  
 
Atividade Individual  
(Registro Reflexivo – até 5/6/2020) 

 
Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 
portal: 
https://www.enfam.jus.br/por
tal-covid19/ead/ 
 
Sistema EducaEnfam 
(Entrega de Registro 
Reflexivo) 
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