
 
 

SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA 

ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES 

DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Diretora de Desenvolvimento de Pessoas: Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
 

Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Pedagógico: Inah Maria Szerman Rezende 
 

Gerente Administrativa de Formação: Lorena Assunção Belleza Colares 
 

Semana Integrada de Proteção de Dados Pessoais 

 
Modalidade: Semipresencial 

 

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, Presidente do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais e do Excelentíssimo Senhor Desembargador Renato Luís Dresch, 2º Vice-Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, 

comunicamos que estarão abertas as inscrições para a “Semana Integrada de Proteção de Dados Pessoais”, com o 

tema Direito à privacidade de dados; fundamentos, princípios e regulamentação; LGPD, conforme abaixo 

especificado: 

 

1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, 

colaboradoras terceirizadas e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 

 

2. OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que os participantes sejam capazes de identificar os principais 

conceitos da LGPD no exercício de sua atividade profissional, notadamente a necessidade de observância das diretrizes 

acerca de Proteção e Tratamento de Dados na prestação jurisdicional. 

 

3. DOCENTES:  

 

Danúbia Paiva – Advogada e Professora da Universidade FUMEC 

Dierle José Coelho Nunes – Professor Adjunto da PUCMINAS e Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

Fabrício Guimarães Madruga Lopes – Coordenador-Geral de Fiscalização na ANPD; Graduado em Direito e Especialista 

em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações pela Universidade de Brasília. 

João Otávio de Noronha – Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ 

Luiz Fernando Bandeira de Mello – Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça  

 

4. MODALIDADE: Semipresencial.  

 Turno da manhã: presencial e a distância, com transmissão ao vivo. 

 Turno da tarde: a distância, com transmissão ao vivo. 

 

5.  DATA: 17 de agosto de 2022  

 

6.  HORÁRIO:  

Turno da manhã: das 10 às 12h  

Turno da tarde: das 14 às 16h 

 

 



 

 

 

7.  CRONOGRAMA: 

 

Dia 17/8  

Manhã: das 10 às 12h 

Tema: A formação da jurisprudência dos tribunais superiores em privacidade e proteção de dados pessoais.  

Palestrante: João Otávio de Noronha – Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Tema: ANPD: o papel fiscalizatório, regulamentador e de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de 
outros países.  

Palestrante: Fabrício Guimarães Madruga Lopes - Coordenador-Geral de Fiscalização na ANPD; Graduado em Direito e 
Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações pela Universidade de Brasília. 

Tema: O CNJ e a regulamentação sobre privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário.  

Palestrante: Luiz Fernando Bandeira de Mello – Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

 

Tarde: das 14 às 16h 

Tema: Inteligência artificial no direito processual.  

Palestrante: Dierle José Coelho Nunes – Professor Adjunto da PUCMINAS e Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG. 

Tema: A tecnologia da Blockchain no âmbito da LGPD. 

Palestrante: Danúbia Paiva 

 

8.  CARGA HORÁRIA:  

8.1. Manhã: 2h 

8.2. Tarde: 2h 

 

9.  NÚMERO DE VAGAS:  

9.1. Modalidade presencial, no turno da manhã: 110 vagas; 

9.2. Modalidade a distância, no turno da manhã: 1.500 vagas; 

9.3. Modalidade a distância, no turno da tarde: 1.500 vagas. 

 

10.  LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PRESENCIAL: Auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, Avenida Afonso Pena, 4.001 - Bairro Serra, Belo Horizonte/MG. 

 

11. DAS INSCRIÇÕES:  

 

Data  Modalidade Turno Inscrições Link  

Dia 17/8/2022 Presencial  Manhã 3 a 16/8/2022 
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoi

d=cur1946 

Dia 17/8/2022 
A distância, com 

transmissão ao vivo 
Manhã 3 a 16/8/2022 

http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoi

d=cur1947 

Dia 17/8/2022 
A distância, com 

transmissão ao vivo 
 Tarde  3 a 16/8/2022 

http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoi

d=cur1948 

 
Importante:  
O aluno deverá realizar um pedido de inscrição para cada turno, de acordo com o seu interesse.  
No turno da manhã o aluno poderá optar pela participação na modalidade presencial ou a distância.  

http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1946
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1946
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1947
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1947
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1948
http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1948


No turno da tarde a ação será realizada somente na modalidade a distância, com transmissão ao vivo.  

 

 

11.1. No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 3 de agosto até as 12h do dia 16 de agosto de 2022; 

11.2. Em seguida, preencher, ou atualizar, seus dados de cadastro no formulário e clicar no botão “Confirmar o pedido de 

inscrição”; 

11.3. 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 pela(o) candidata(o), como forma de lembrete; 

11.4. Serão excluídas: 

11.4.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail; 

11.4.2. Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste Edital. 

11.5. As inscrições validadas poderão ser consultadas no  www.siga.tjmg.jus.br, por meio do ícone “Painel do Estudante”, a 

partir das 10h do dia 16 de agosto de 2022.  

 

12 . ACESSO À TRANSMISSÃO AO VIVO:  

12.1 Acessar a página eletrônica da EJEF: http://ejef.tjmg.jus.br/ e clicar no Banner que estará disponível. 

12.2 A(o) participante deverá registrar sua presença no link e/ou Qrcode disponibilizado durante a transmissão ao vivo, 

não sendo necessário fazer o login no sistema SIGA . 

12.3 A(o) participante que optar pelo evento ao vivo, deverá ter disponibilidade para participar na data e horário 

mencionado nos itens 4, 5 e 6 deste edital; 

 

13. PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA O EVENTO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA:  

13.1 Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 

13.2 Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps; 

13.3 Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo da(o) aluna(o) 

e consultado, preferencialmente, diariamente; 

13.4 Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows 

Media Player instalados e atualizados. 

13.5 Computador com acesso ao Youtube. 

 

14. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:  

14.1 Os participantes serão certificados no período da manhã e no período da tarde, de forma separada, se obtiverem 

o mínimo de 100% (cem por cento) de frequência da carga horária de cada turno da ação. 

14.2  A aferição da presença será computada por meio de assinatura em lista de presença, para a modalidade 

presencial.     

14.3 A aferição da presença será computada por meio do link que será disponibilizado pela equipe da EJEF durante a 

transmissão ao vivo, para a modalidade a distância. 

14.4 Os certificados serão emitidos em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do curso e poderão ser 

consultados, eletronicamente, no endereço: www.siga.tjmg.jus.br, no ícone “Painel do Estudante” ou “Certificados 

Virtuais”. 

 

Importante: Os certificados serão emitidos por turno. Caso o aluno tenha interesse em participar dos 2 turnos, 
deverá realizar ambas as inscrições e serão emitidos 2 certificados, desde que obtenha os requisitos para 
certificação em cada um deles. 

http://www.siga.tjmg.jus.br/
http://ejef.tjmg.jus.br/
http://www.siga.tjmg.jus.br/


 

15. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes ao final do curso, 

mediante questionário, que terá como finalidade a verificação da qualidade da capacitação e o constante 

aperfeiçoamento das estratégias, a referida avaliação poderá ser feita por meio de QR CODE disponibilizado 

durante o evento. 

 

16. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão 

permitidas para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida 

sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da EJEF. 

 

 

17. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser 

comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php, 

ou por meio e-mail cofor28@tjmg.jus.br, até o último dia de inscrição estabelecido no item 11.1. 

 

18.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$6.467,22 (seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinde 

e dois centavos) que abrangem:  

 Despesas com palestrantes: diárias e passagens aéreas; 

 Despesas com a logística e alimentação; 

 

19. ORIGEM: Dotação orçamentária do TJMG. 

 

20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

20.1 A Semana Integrada de Proteção de Dados Pessoais é uma realização do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais – TJMG, por meio de sua Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF e do seu 
Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal – CEGINP e desenvolvida de forma 
integrada com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com a Universidade FUMEC e com OAB/MG. 

20.2 Todas as informações relativas a esta ação, 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 Outras informações: GEFOR/Coordenação Administrativa de Formação II – COFOR II, por meio do no ícone 

“Fale Conosco” do endereço www.siga.tjmg.jus.br, pelo e-mail  cofor28@tjmg.jus.br ou telefones: 3247-8703, 

3247-8445, 3247-8414; 

20.4 Edital publicado originalmente em 3 de agosto de 2022. 

 

 

http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php
mailto:cofor28@tjmg.jus.br
http://www.siga.tjmg.jus.br/
mailto:cofor28@tjmg.jus.br

