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Programa de Fortalecimento e Ampliação da Conciliação e da Mediação no Estado de Minas Gerais 
 

“Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes” 
 

Modalidade: a distância, com transmissão ao vivo pela internet 
 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais                                                                  
e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF, Desembargador Tiago Pinto, e do 
3º Vice-presidente do TJMG, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, comunicamos que estarão abertas as 
inscrições para a transmissão ao vivo pela internet, com o tema “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes”, 
conforme abaixo especificado: 
 
1 - PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, 
servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras terceirizadas, colaboradores terceirizados do TJMG e 
público externo. 
 
2 - OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que os participantes sejam estimulados a assumir o papel 
de protagonistas na gestão e composição de seus conflitos, buscando, ainda, difundir e fortalecer a cultura da paz, a 
comunicação não violenta, a composição harmônica de conflitos, no âmbito de atuação do judiciário mineiro. 
Pretende-se que a exposição também contribua para a qualificação e aprimoramento das relações sociais. 
 
3 - EXPOSITOR:  
- Mário Sérgio Cortella - filósofo, escritor, educador e também professor universitário. 
 
4 - MEDIADORES: 
4.1 - Tiago Pinto - 2º Vice-presidente do TJMG e Superintendente da EJEF 
4.2 - Newton Teixeira Carvalho - 3º Vice-presidente do TJMG 

4.3 - Mariangela Meyer Pires Faleiro - Superintendente-Adjunta da EJEF 
 
5 - MODALIDADE: A distância, com transmissão ao vivo pela internet. 
 
6 - DATA: 24 de agosto de 2021. 
 
7 - CARGA HORÁRIA: 1h20. 
 
8- HORÁRIO: 19 às 20h20. 
 
9 - NÚMERO DE VAGAS: ilimitadas. 
 
10 - INSCRIÇÕES: 12 a 22 de agosto de 2021. 
10.1- PERÍODO: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 12 de agosto de 2021 até às 18h do dia 22 de agosto 
de 2021, por meio do formulário disponível no link: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1656 
10.2 - Os pedidos de inscrição devem ser feitos no link descrito no item 12.1, preenchendo ou atualizando no 
formulário seus dados de cadastro e clicar no botão “Enviar pedido de inscrição”. 
10.3. Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, 
para Login e Senha, devendo ser anotados pelo candidato, como forma de lembrete. Caso a(o) candidata(o) 
necessite atualizar a senha, deverá acessar o site http://siga.tjmg.jus.br e clicar no link “Cadastro”, presente no menu 
do topo da página. 
 
11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
11.1. As vagas serão preenchidas de acordo com o público descrito no item 1; 
11.2. Serão excluídas: 
11.2.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. O endereço pode ser institucional, 
mas é obrigatório que este e-mail institucional seja individual e de uso exclusivo da(o) participante. 
11.2.2 - Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público alvo desta ação. 

12 - ACESSO À TRANSMISSÃO AO VIVO:  
Para acesso ao curso é necessário: 
12.1. Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
12.2. Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 



12.3. Clicar no curso pretendido e digitar seu login (os 11 algarismos do CPF) e sua senha, tais como definidos na 
ocasião do preenchimento do formulário de inscrição; 
12.4. A(O) participante deverá acessar o ambiente virtual e registrar sua presença. Após o registro da presença, será 
disponibilizado o link de acesso à transmissão;  
12.5. Por se tratar de evento ao vivo, o participante deverá ter disponibilidade para participar na data e horário 
mencionados nos itens 6 e 8; 
12.6. Esta ação educacional será transmitida na plataforma YOUTUBE. 
 
13 - CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
13.1 - Os participantes serão certificados se participarem da transmissão ao vivo da live na internet, registrando 
sua presença na plataforma virtual da EJEF, no dia e horário do evento. 
13.2 - O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.ead.tjmg.jus.br, a partir do dia 27 de 
agosto de 2021. 
 
14 - AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelos participantes ao final da ação, mediante 
questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade da ação, o constante aperfeiçoamento das 
estratégias adotadas e a qualificação do docente.  
 
15 -PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
15.1. Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
15.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
15.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do 
estudante e consultado, preferencialmente, diariamente;  
15.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e 
Windows Media Player instalados e atualizados. 
15.5. Acesso ao Youtube. 
 
16 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: Coordenação de Formação Inicial – COFAC.  
 
17 - APOIO PARA ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL E REGISTRO DE PRESENÇA: COFAC / Núcleo de 
Educação a Distância, no ícone “Fale Conosco” do endereço www.siga.tjmg.jus.br ou pelos telefones: (31) 3247-
8429 / 8838 no horário de funcionamento do TJMG. 
 
18 - ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), que abrange: 

• Despesas com honorários do expositor. 
 

19- ORIGEM DA RECEITA: 3ª Vice-Presidência do TJMG 
 
20- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
20.1 - Todas as informações relativas a esta ação serão comunicadas aos interessados via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. O TJMG não se responsabiliza por e-
mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não localizado, incorreto, 
desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
20.2 - Informamos que este curso é classificado pela EJEF como não essencial ao exercício das funções dos(as) 
servidores(as) do TJMG (Res. nº953/2021). 
20.3 – Outros esclarecimentos: Coordenação de Formação Inicial – COFAC. Contato (31) 3247- 8771 ou pelo e-mail 
cofac4@tjmg.jus.br. 
 
 
Belo Horizonte, ................ de 2021. 


