SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA
ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES
DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Diretora Executiva: Thelma Regina Cardoso
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
Gerente: Lorena Assunção Belleza Colares
II FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS DO TORCEDOR E DE GRANDES EVENTOS
II FONAJUT
Tema: A Justiça na Segurança e Pacificação de Torcidas e Grandes Eventos
Modalidade: A distância, com transmissão ao vivo
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do
Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, Desembargador Gilson Soares Lemes, do 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, e do Excelentíssimo
Senhor Vice-Presidente do FONAJUT, Desembargador Caetano Levi Lopes, comunicamos que estarão
abertas as inscrições para o II Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e de Grandes Eventos - II
FONAJUT, com o tema: A Justiça na Segurança e Pacificação de Torcidas e Grandes Eventos,
conforme abaixo especificado:
1 - OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que a(o) participante tenha trocado experiências
acerca da atuação do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos e sua respectiva Coordenadoria com os
demais Tribunais e com Instituições da Sociedade Civil, visando desenvolver a política de atuação do
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais em jogos de futebol e em grandes eventos esportivos,
artísticos e culturais.
2 - 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.
3 - MODALIDADE: A distância, com transmissão ao vivo pela internet
4 - PERÍODO E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: Dia 28 de setembro - das 9 às 12h; Dias 29 e 30 de
setembro - das 18 às 21h.
5 - NÚMERO DE VAGAS: 1.500
6 - PROGRAMAÇÃO:
Dia 28 de setembro de 2021
•
9 às 9h30 - Abertura Oficial
•
9h30 às 10h45 - Mesa Redonda: Pacificação das Torcidas
•
10h45 às 12h - Mesa Redonda: Segurança nos Grandes Eventos
Dia 29 de setembro
•
18 às 19h30 - Mesa Redonda: Pacificação das Torcidas
•
19h30 às 21h - Mesa Redonda: Pacificação das Torcidas
Dia 30 de setembro

•
•

18 às 19h30 - Mesa Redonda: Carnaval BH
19h30 às 21h - Mesa Redonda: Fenamilho e Expozebu

7 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 9h
8 - INSCRIÇÕES:
8.1 - As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 17 de setembro e serão encerradas às 23h55 do
dia 25 de setembro de 2021, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1687 ou até o preenchimento das vagas,
observada a ordem de inscrição;
8.2 - As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo descrito
no item 2 deste aviso;
8.3 - Os pedidos de inscrição devem ser feitos exclusivamente pelo link descrito no item 8.1, preenchendo
ou atualizando no formulário seus dados de cadastro e clicando no botão “Enviar pedido de inscrição”.
8.4 - Os resultados dos pedidos de inscrição poderão ser verificados no site http://www.siga.tjmg.jus.br,
link: “Painel do Estudante”, a partir do dia 26 de setembro de 2021, após as 14 horas.
9 - ACESSO:
9.1 - Será oferecido por meio da Internet, pelo endereço http://www.siga.tjmg.jus.br. Para acesso ao
ambiente virtual do evento é necessário seguir as etapas:
9.1.1 - Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e
espaços);
9.1.2 - Clicar no evento pretendido e digitar seu login (os 11 algarismos do CPF) e sua senha, tais como
definidos na ocasião do preenchimento do formulário de inscrição;
9.1.3 - O aluno deverá ter disponibilidade para participar do evento no período mencionado, bem como
consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema para verificar avisos, alertas, dentre outros.
9.1.4 - O II FONAJUT será transmitido na plataforma YOUTUBE. Entretanto, para fins de aprovação e
certificação, as(os) participantes devem registrar sua presença no ambiente EAD do evento, na
plataforma da EJEF, durante a transmissão ao vivo.
10 - CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:
10.1 - As(Os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) se participarem da transmissão ao vivo,
registrando sua presença nas datas indicadas no item 6 (dias 28, 29 e 30/09/2021), no ambiente EAD
do evento, na plataforma da EJEF, durante as transmissões ao vivo.
10.2 - Para certificação, será necessário que a(o) participante tenha participado de, no mínimo, dois dias
da ação com o respectivo registro.
10.3 - O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, a partir do
dia 6 de outubro de 2021.
11 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EVENTO: Coordenação de Formação Permanente da
Capital - COFOP. .
12 - SUPORTE TÉCNICO: Central de Tecnologia para Educação e Informação - CETEC e Núcleo de
Educação a Distância - NEAD: http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco, telefone (31) 3247-8825/8829.
13 - ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: Sem ônus para o TJMG.
14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

14.1 - Todas as informações relativas a este evento serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via email. A EJEF 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.
14.2 - Outros esclarecimentos: Coordenação de Formação Permanente da Capital - COFOP. Contato (31)
3247- 8780 ou pelo e-mail andreiareis@tjmg.jus.br/cofop.certificados@tjmg.jus.br.

