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SISTEMA DE JUSTIÇA E DIREITO DA ANTIDISCRIMINAÇÃO 
 

Modalidade: A distância com tutoria 
 

 
De ordem do Excelentíssimo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e 
Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Tiago Pinto, 
comunicamos que estarão abertas as inscrições para o curso Sistema de Justiça e Direito da Antidiscriminação. 
 
1 - OBJETIVO: Ao final da ação, espera-se que a magistrada e o magistrado sejam capazes de analisar situações 
de discriminação, o debate contemporâneo sobre o tema e respectivos conceitos jurídicos, bem como sobre 
identidades e alteridade, aplicando os conhecimentos adquiridos na atividade jurisdicional. 
 
2 - PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas e magistrados do TJMG. 
 
3 - NÚMERO DE VAGAS: 40 (quarenta)  

 
4 - MODALIDADE: A distância, com tutoria. 

 
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Unidade I – Igualdade e Antidiscriminação. 

Unidade II – Gênero, Sexo e Sexualidade. 

Unidade III – Questões Raciais e Discriminação. 

Unidade IV - Populações Tradicionais. 

6 - DOCENTES: 

 Célia Regina Ody Bernardes (conteudista): Juíza Federal/TRF1. Doutoranda em Direito - UnB Mestra em 
Filosofia - UFPE Especialista em Processo Penal – UNISUL. 

 Clara da Mota Santos Pimenta Alves (conteudista): Doutoranda em Direito Econômico na Universidade de São 
Paulo. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Especialista em Direito Público pela 
Universidade de Brasília, tendo se graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 
Pesquisadora nas áreas de ativismo judicial; direito e desenvolvimento; gênero e instituições do sistema de 
justiça. Juíza Federal. Professora de cursos de formação da magistratura e tutora da Escola Nacional de 
Formação de Magistrados (ENFAM).  

 Edinaldo César Santos Júnior (conteudista): Mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Direitos Humanos pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Professor de Direitos Humanos e Políticas 
Raciais da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Foi membro da 
Comissão de Direitos Humanos da AMB (2008-2010; 2014-2016). Membro do Comitê Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura - CNPCT (2014-2016). Foi o 1º estagiário brasileiro perante a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos em San José da Costa Rica (2001 - 2002). Tem experiência na área de Direito, com ênfase 
em Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 Matheus Moura Matias Miranda (tutor): Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) com um período letivo na Université de Lille na França. Foi Juiz Leigo e Assessor de Juiz no TJMG. 
Atualmente, é Juiz de Direito na comarca de Águas Formosas/MG. Foi pesquisador do Observatório da Justiça 
Brasileira-OJB/UFMG, entre os anos de 2012 e 2016. Coautor do livro "Cartografia da Justiça no Brasil - Saraiva, 
2014", resultado de pesquisas no OJB.  



 Rafaella Amaral de Oliveira (tutora): Graduada e Pós-graduada em Direito pela Associação Caruaruense de 
Ensino Superior - ASCES. Graduada em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
Mestre em Direito Constitucional e Criminologia pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. Ex-
Delegada de Polícia Civil (PC/PE) e ex-Oficiala de Justiça (TJPE). Aprovada, dentro do número de vagas, para o 
último concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI). 

 Roger Raupp Rios (conteudista): Desembargador Federal do TRF4, Mestre e Doutor em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Paris 
(CRSA); Professor do PPG Mestrado e Doutorado da UNISINOS; Pesquisador Visitante na Columbia University 
(NY, EUA) e na Universidade do Texas em Austin (EUA); Dentre livros e artigos publicados, destacam-se: 
"Direito da Antidiscriminação" (2008); "O princípio da igualdade e a discriminação por motivo de orientação 
sexual" (2002); "Homossexualidade e Direitos Sexuais: reflexões sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal" 
(2011); "Em Defesa dos Direitos Sexuais" (2010). 

 
7 - METODOLOGIA: O percurso da(o) aluna(o) no AVA é acompanhado por 2 tutores, que possuem o curso 
Formação de Formadores - FOFO/EJEF - Nível 2 - Formação de tutores para a educação on-line, credenciado pela 
Portaria de credenciamento da Enfam nº 01/2020. 
 
8 - PERÍODO DO CURSO: 15 de setembro a 28 de outubro de 2021. 

 
9 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas - aula  
10 - DAS INSCRIÇÕES:  
10.1 - As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 27 de agosto e serão encerradas às 23h55 do dia 10 de 
setembro de 2021, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico 
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1676  
10.2 - Os pedidos de inscrição devem ser feitos no link descrito no item 10.1, 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 de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pelo candidato, 
como forma de lembrete. Caso a (o) candidata (o) necessite atualizar a senha, deverá acessar o endereço 
www.siga.tjmg.jus.br e clicar no ícone “Criar ou atualizar Cadastro”. 
 
11 - ACESSO AO CURSO: 
11.1 - O curso será oferecido por meio da Internet, pelo endereço http://www.siga.tjmg.jus.br. Para acesso ao 
ambiente virtual do curso é necessário seguir as etapas: 
11.1.1 - Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
11.1.2 - 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. 
11.1.3 – A(O) aluna(o) deverá ter disponibilidade para participar do curso no período mencionado, ler todo o 
conteúdo do curso e realizar atividades propostas e consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema, para 
verificar avisos, alertas, dentre outros. 
11.2 - O ambiente do curso estará acessível a partir das 14h do dia 15/09/2021 e será encerrado às 23h59 do dia 
28/10/2021. 
 
12 - PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
12.1 - Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
12.2 - Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
12.3 - Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do 
estudante e consultado, preferencialmente, diariamente;  
12.4 - Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e 
Windows Media Player instalados e atualizados; 
12.5. Ter acesso à plataforma indicada pela EJEF. 
 
13 - CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:  
13.1 – As(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) no curso se obtiverem no mínimo de 75% (setenta 
e cinco por cento) de aproveitamento nas atividades propostas.  
13.2 - O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.ead.tjmg.jus.br, a partir do dia 08 de 
novembro de 2021. 
 
14 - AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Ao final do curso a (o) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação 
ao tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos 
conhecimentos, dentre outros. 
 
15 - CREDENCIAMENTO COMO CURSO OFICIAL NA ENFAM: Informamos que o curso será credenciado pela 
ENFAM. 
 
16 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO: Coordenação de Formação Permanente da Capital - 
COFOP.  

 
17 - COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO: Coordenação de 
Planejamento e Desenvolvimento Pedagógico - COPED. 



 
18 - COORDENAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO: Núcleo de Educação a Distância – NEAD/COFAC: 
http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco, telefone (31) 3247-8990/8825/8829. 

 
19 - ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 22.896,00.  

 
20 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
20.1 – O Curso Sistema de Justiça e Direito da Antidiscriminação foi compartilhado com a Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes – EJEF pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 
ENFAM. 
20.2 - Todas as informações relativas a esse curso serão comunicadas às (aos) interessadas (os) 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; 
20.3 - Outros esclarecimentos: Coordenação de Formação Permanente da Capital – COFOP. Contato (31) 3247- 
8402 ou pelo e-mail cofop.seminarios@tjmg.jus.br. 


