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Lançamento da Revista EJEF 

Modalidade: presencial, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da EJEF 

De ordem do Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
- TJMG e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador 
Renato Dresch, comunicamos que estão abertas as inscrições para o lançamento da Revista EJEF, 
conforme abaixo especificado: 

1 - PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes 
de gabinete, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras terceirizadas e colaboradores 
terceirizados do TJMG e público externo.  

2 - OBJETIVO: Ao final desta ação educacional, espera-se que a(o) participante seja capaz de  identificar 
aspectos do Direito Processual Civil norteados pelo CPC de 2015.  

3 - MODALIDADE: Presencial e a distância, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da EJEF. 

4 - DATA DE REALIZAÇÃO: 16 de fevereiro de 2023 

5 - PROGRAMAÇÃO: 

16h30 – Credenciamento com café de boas-vindas.  
17h – Abertura com a Orquestra da COINJ. 
17h05 às 17h20: Pronunciamentos autoridades. 
17h20 às 18h20: Palestra “O Direito Processual Civil na roupagem do CPC de 2015” – a ser proferida 
pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Humberto Theodoro Júnior, autor de um dos artigos que compõem a 
obra.  
18h20 às 18h30: Encerramento. 
 
6 - HORÁRIO: Das 17 às 18h30.  

7 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 1h30 

8 - NÚMERO DE VAGAS:  

8.1 - Modalidade presencial: 240 vagas. 

8.2 - Modalidade a distância: 1500 vagas. 

9 - LOCAL DE REALIZAÇÃO: Plenário do Órgão Especial, situado na Avenida Afonso Pena, 4001 - Serra 
- Belo Horizonte. 

10 - DAS INSCRIÇÕES: 

10.1 - A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 17 de janeiro até as 
23h59min do dia 10 de fevereiro de 2023, por meio dos seguintes links:  
10.1.1 - Inscrição para a modalidade presencial: 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2118  
10.1.2 - Inscrição para a modalidade a distância: 



https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2119  

10.2 - Em seguida, preencher ou atualizar seus dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no 
botão seus dados de cadastro e clicar no botão “Enviar o 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. 

10.4 - As inscrições validadas poderão ser consultadas no <http://www.siga.tjmg.jus.br>, por meio do 
ícone “Painel do Estudante”, a partir das 10h do dia 13 de fevereiro de 2023. 

10.5 - Serão excluídas as inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. 

10.6 - A(O) participante inscrita(o) no curso automaticamente autoriza o uso de sua imagem e voz para a 
utilização nas ações da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, podendo ser compartilhada, a 
seu critério, com outras instituições públicas ou disponibiliza no canal do YouTube da EJEF. 

11 - CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 

11.1 - Para a modalidade presencial: As(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) se 
obtiverem 100% (cem por cento) de frequência, aferida por meio de assinatura de lista de presença, 
disponível no local do evento. 
 
11.2 - Para a modalidade a distância: As(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) se 
participarem da transmissão ao vivo na internet, registrando sua presença por meio do link que será 
disponibilizado pela equipe da EJEF durante a transmissão ao vivo 
 
11.3 - O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, a partir de 
23/02/2023. 

12 - AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes, ao final da 
ação, mediante questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade da ação educacional, o 
constante aperfeiçoamento das estratégias adotadas e a qualificação do docente. 

13 - DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula deverá 
ser comunicada pelo Canal Fale Conosco, no endereço www.siga.tjmg.jus.br. 

14 - ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 6.180,00 (seis mil e cento e oitenta reais), que 
abrange despesas com logística. 

15 - ORIGEM DA RECEITA: Dotação orçamentária do TJMG 

16 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

16.1 - Todas as informações relativas a essa ação educacional serão comunicadas às(aos) 
interessadas(os) via e-mail. 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. 

16.2 - Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I, por meio 
do  www.siga.tjmg.jus.br, clicar no ícone “Fale Conosco” ou por meio do telefone (31) 3247-8780 ou e-mail 
cofor1.certificados@tjmg.jus.br  

16.3 - Edital publicado originalmente no dia 17de janeiro de 2023.  

 

 


