
 

Curso 

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO  NAS ROTINAS DO TRIBUNAL 
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DATAS 9 a 16 de abril de 2021  

HORÁRIO 
Atividades telepresenciais nos dias 9, 13 e 16 de abril, das 
14h às 17h30min. 

CARGA 
HORÁRIA   

10 horas e 30 
minutos. 

MODALIDADE EAD Síncrona   
Nº DE 

VAGAS 

25 INTERNAS 

5 SIFMT 

LOCAL Plataformas Moodle e Zoom 

CATEGORIA DE 
ATIVIDADE 

Curso de curta duração 

PÚBLICO-ALVO Magistrados e Servidores  

EMENTA DA 
ATIVIDADE 

Conceito de pessoa com deficiência – Tipos de Deficiência – Barreiras  Sociais – Acessibilidade – 
Desenho Universal, Tecnologia Assistiva  e Adaptação Razoável – Legislação Aplicável  - 
Orientações básicas para Convivência – Sensibilização. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento de Magistrados e Servidores acerca da temática da acessibilidade e 
inclusão das pessoas com deficiência. 
Possibilitar que os alunos identifiquem as barreiras sociais enfrentadas por essas pessoas, 
especialmente as barreiras atitudinais. 
Levar os alunos a refletir sobre as atitudes e os comportamentos existentes no seu âmbito de 
atuação, para que contribuam para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência.  

COMPETÊNCIAS DE MAGISTRADOS DO TRABALHO 

EIXO E SUBEIXOS 
DE 

COMPETÊNCIAS 
 

Eixo 1 – Alteridade 

Subeixo 1.4. Direitos Humanos e Populações Vulneráveis 

Resolução ENAMAT nº 25, de 04 de junho de 2020. 

DESCRIÇÃO DA 
COMPETÊNCIA 

Demonstrar raciocínio compreensivo do caráter multidimensional integrado dos Direitos Humanos e 
Fundamentais das populações vulneráveis. 

DETALHES DA ATIVIDADE E DO CORPO DOCENTE 

JUSTIFICATIVA 
DA ATIVIDADE 

  

Considerando que a efetiva prestação de serviços públicos depende, no caso das pessoas com 
deficiência, da implementação de medidas que assegurem a ampla e irrestrita acessibilidade, e tendo 
em vista que a Administração Pública tem papel preponderante na construção de uma sociedade 
mais inclusiva, a qualificação de Magistrados e Servidores no tema é fundamental para que o TRT 
da 1ª Região cumpra seu dever institucional. 
 
Ademais, a qualificação de Magistrados e Servidores sobre o tema é determinação expressa da 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, art. 13 II, lei 13.146/2015, art. 
79 §1º,  Resolução 230/2016 do CNJ, art. 4º §1º e art. 19 do Ato da Presidência nº 14/2021. 



Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

Av. Presidente Antônio Carlos, 251 – 9º andar – Bairro Castelo – Rio de Janeiro, RJ – CEP 20020 -010 

(21) 2380-6495 – 2380-6499 – escola.judicial@trt1.jus.br 

DOCENTES 

 
GLAUCIA ALVES GOMES, Juíza do Trabalho Titular do TRT da 1ª Região. Bacharel em Direito, 
Membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT da 1ª Região, Doutorado em 
Direitos Fundamentais e Investigador a Internacional pela Universidad Castilla de la Mancha, 
Mestrado em Direito e Economia pela UNIG, Pós graduação Lato Sensu Direito e Processo do 
Trabalho, Autora do Livro “ A Inserção do Portador de Deficiência no Mercado de Trabalho: A 
efetividade das leis brasileiras ” 
 
MARIA VILLELA DE SOUZA FERREIRA, Técnico Judiciário TRT da 1ª Região.  Bacharel em Direito, 
Membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT da 1ª Região, Instrutora e 
palestrante de cursos sobre acessibilidade e inclusão.  
 

MATERIAL DE 
ENSINO E 
MÉTODO 

Aulas telepresenciais com debates. 
Fórum de ambientação. 
Exibição de vídeos para discussão, dinâmicas de grupo e atividades participativas. 

PROGRAMAÇÃO  

Aula 1 

Dia 09/04/2021 

14h às 17h30 

Conteúdo Programático: 
- Conceito de pessoa com deficiência; 
- Terminologia Adequada; 
- Tipos de deficiência: Deficiência física, visual, auditiva, intelectual e psicossocial 

Atividades propostas: 
- Exibição de vídeos para fomentar debate acerca das particularidades de cada 
deficiência. 

 
Bibliografia de referência: 
 
- FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O Novo Conceito Constitucional de Pessoa com 
Deficiência: um ato de coragem - Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São 
Paulo, SP, n. 10, p. 45-54, 2012; Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/78834 
- MAIOR, Izabel Maria Madeira de Loureiro. Movimento Político das Pessoas com Deficiência: 
reflexões sobre a conquista de direitos - Revista IBICT, 2017 
- FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. A Reforma Constitucional Empreendida pela 
Ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência aprovada pela 
Organização das Nações Unidas. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região : N. 
42, 2013. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/96898 
- PICCOLO, Gustavo Martins; MENDES, Enicéia Gonçalves. Nas Pegadas da História: tracejando 
relações entre deficiência e sociedade - Rev Educ Espec. Santa Maria, v.25, n. 42, p. 29-42, jan/abr 
2012. Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> 
Docente:  
Maria Villela de Souza Ferreira 
 

Aula 2 

Dia 13/04/2021 

14h às 17h30  

Conteúdo Programático: 
- Barreiras Sociais: barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas 
comunicações, tecnológicas e atitudinais; 
- Conceito de Acessibilidade e Inclusão; 
- Desenho Universal, Tecnologia Assistiva e Adaptação Razoável 

Atividades propostas: 
- Jogo de perguntas abordando as barreiras sociais; e  
- Dinâmica de grupo para debater caso concreto.  

 
Bibliografia de referência: 
 
- RESENDE, Ana Paula Crosara de; VITAL, Flavia Maria de Paiva (org). A Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência Comentada. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

https://hdl.handle.net/20.500.12178/78834
https://hdl.handle.net/20.500.12178/96898
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Coordenadoria Nacional para  Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Brasília, 2008. 
- LIMA, Francisco J.; SILVA, Fabiana Tavares do Santos. Barreiras Atitudinais: Obstáculos à 
Pessoa com Deficiência na Escola. 
- PICCOLO, Gustavo Martins; MENDES, Enicéia Gonçalves. Contribuições a um Pensar 
Sociológico sobre a Deficiência. Educação & Sociedade, vol. 34, núm. 123, abril-junho, 2013, pp. 
459-475 Centro de Estudos Educação e Sociedade Campinas, Brasil. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87328002010 
- SILVA, Fabiana Tavares dos Santos. Educação Não Inclusiva: a trajetória das barreiras atitudinais 
nas dissertações de educação do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UFPE), 
Capítulo 1, 2012. 595f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em  
Educação. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2012. 
        
Docente:  
Maria Villela de Souza Ferreira 

Aula 3 

Dia 16/04/2021 

14h às 17h30 

Conteúdo Programático: 
- Direitos Fundamentais das Pessoas com Deficiência; 
- O acesso das Pessoas com Deficiência ao mercado de trabalho; 
- A reserva de cotas de acesso às Pessoas com Deficiência; 
- Orientações básicas para convivência com pessoas com deficiência dentro e fora do 
ambiente de trabalho. 

Atividades propostas:  
- Aula expositiva; e  
- Dinâmica de grupo para debater caso concreto. 
 

Bibliografia de Referência: 
 
 - Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência; 
 - Lei 13.146/2015; 
 - Lei 8.213/91; 
 - Decreto Nº 3.298/99 e 9.508/18; 
 - Resolução 230/2016 do CNJ; 
 - A difícil inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho disponível in 
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2020/09/23/dificil-insercao-de-pessoas-com-deficiencia-
no-mercado-de-trabalho;  
 - Mercado de trabalho, veja a realidade para deficientes in 
https://www.deficienteonline.com.br/mercado-de-trabalho-veja-a-realidade-para-
deficientes_news_184.html; 
 
Docente:  
Glaucia Alves Gomes  

AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos se dará pela participação nas atividades propostas, com a indicação de 
Apto/Não Apto numa lista fornecida pela Escola com os nomes dos cursistas. 

CERTIFICAÇÃO 
Registro no Sistema de Pessoal – Ergon – disponível para Magistrados e Servidores 

Emissão de certificado na plataforma Moodle 

CÓDIGO ERGON 1ACEINCROT 

NATUREZA DOS 
RECURSOS 

 Recursos orçamentários de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 

ESPECIFICAÇÕES 
DA DEMANDA 

O curso compõe a grade de atividades formativas programada pela Escola Judicial, divulgada em 
dezembro de 2020 e atende a exigência do art. 19 do Ato da Presidência nº 14/2021. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87328002010
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2020/09/23/dificil-insercao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2020/09/23/dificil-insercao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho
https://www.deficienteonline.com.br/mercado-de-trabalho-veja-a-realidade-para-deficientes_news_184.html
https://www.deficienteonline.com.br/mercado-de-trabalho-veja-a-realidade-para-deficientes_news_184.html
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ESTRATÉGIAS DE 
COMUNICAÇÃO 

Circulação: 

Comunicação por mensagem eletrônica para todos os magistrados, servidores e unidades 
administrativas e judiciárias do Tribunal. 

Malote Digital. 

SOLICITA-SE PONTUALIDADE NAS ATIVIDADES SÍNCRONAS 

INFORMAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS 

1. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. Os prazos para a prática de atos decisórios poderão ser suspensos, a pedido, até o 

limite de 5 dias por semestre, para participação em atividades presenciais, mediante requerimento à EJ1 com 

antecedência mínima de 7 dias da data do início da atividade.  

2. FREQUÊNCIA. A frequência às atividades deve ser integral e será aferida pela participação nos módulos por meio 

de exercícios e fóruns de discussão. Eventuais ausências devem ser justificadas perante a EJ1, que poderá solicitar 

ao aluno a realização de atividade complementar, desde que não ultrapassem 25% das atividades previstas no 

curso.  

3. AVALIAÇÃO. A avaliação de aprendizagem é condição para a certificação e se dará em sala de aula, pelo docente, 

ou por meio do registro reflexivo a ser respondido pelo aluno no prazo impreterível de 8 (oito) dias após a 

conclusão da atividade e/ou outra atividade descrita no item de avaliação deste plano de curso.  

4. AVERBAÇÃO DE CURSOS EXTERNOS. Atividades acadêmicas ou culturais poderão ser computadas na carga-

horária, a pedido do juiz e a critério da EJ1, até o limite de 8 horas-aula semestrais, desde que se revelem 

compatíveis com a tabela de competências profissionais para a formação continuada de Magistrado do Trabalho, 

definida na Resolução ENAMAT n.º 25/2020, e haja 75% de frequência presencial ou outra forma de participação 

certificada pela entidade promotora. O pedido de averbação pode ser enviado por malote ou pelo e-mail 

escola.judicial@trt1.jus.br. 

5. CARGA HORÁRIA MÍNIMA SEMESTRAL. Magistrados do Trabalho devem frequentar atividades de formação pelo 
período mínimo de 30 horas-aula semestrais, se vitalícios, e 40 horas-aula semestrais, se vitaliciandos. Para 
acompanhar os registros e a carga horária obtida nas atividades, o magistrado poderá consultar o sistema ERGON 
ON LINE, podendo extrair relatórios impressos. 

6. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. De acordo com os artigos 2º e 5º da Portaria da Escola Judicial no. 03/2020, a  
desistência de participação em atividade promovida pela Escola Judicial, para a qual tenha sido efetuada inscrição 
ou havido convocação, deverá ser comunicada no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes do início do evento, por 
meio de mensagem eletrônica para a caixa de mensagens escola.judicial@trt1.jus.br. A reincidência na 
desistência fora do prazo e/ou o absenteísmo em duas atividades formativas em um mesmo semestre implicarão 
na suspensão de participação do magistrado e do servidor em atividade formativa subsequente na qual tenha 
sido inscrito nesse mesmo semestre, desde que não seja convocatória. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES: 

1. INSCRIÇÃO. O pedido de inscrição deve ser comunicado à chefia imediata, informando o nome da atividade, 

datas e horários. O período de inscrição deve ser observado, pois os pedidos enviados fora do prazo não serão 

considerados. 

2. FREQUÊNCIA. A frequência às atividades deve ser integral. As ausências deverão ser justificadas perante a EJ1, 

que poderá solicitar ao aluno a realização de atividade complementar, desde que não ultrapassem 25% das 

atividades previstas para o curso.  A EJ1 poderá, ainda, condicionar a certificação à recuperação de aulas em 

turma subsequente.  

3. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. De acordo com os artigos 2º e 5º da Portaria da Escola Judicial no. 03/2020, a  

desistência de participação em atividade promovida pela Escola Judicial, para a qual tenha sido efetuada 

inscrição ou havido convocação, deverá ser comunicada no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes do início do 

evento, por meio de mensagem eletrônica para a caixa de mensagens escola.judicial@trt1.jus.br. A reincidência 

na desistência fora do prazo e/ou o absenteísmo em duas atividades formativas em um mesmo semestre 

mailto:escola.judicial@trt1.jus.br
mailto:escola.judicial@trt1.jus.br
mailto:escola.judicial@trt1.jus.br
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implicarão na suspensão de participação do magistrado e do servidor em atividade formativa subsequente na 

qual tenha sido inscrito nesse mesmo semestre, desde que não seja convocatória. 

4. VAGAS. O número de vagas e os critérios de preenchimento constarão no Plano de Curso. 

 

ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 1ª REGIÃO. 


