
EDITAL 
 
A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA, em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (COMESP) e o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, 
comunica que estão abertas as inscrições para o Workshop Internacional “Políticas judiciárias em gênero e enfrentamento à 
violência contra as mulheres: avanços e desafios” ("Judicial policies on gender and on fighting violence against women: advances 
and challenges"), sob a coordenação da Juíza Teresa Cristina Cabral Santana e da Dra. Fabiana Cristina Severi, a ser transmitido na 
Central de Vídeos da EPM, entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro de 2021, das 10 às 12 horas. 

 
PROGRAMAÇÃO (PROGRAMME): 
 

DATA TEMA 
PALESTRANTES E MEDIADORES 

(SPEAKERS AND MEDIATORS) 

31/08/2021 
Terça-feira 

 

Mesa de abertura - Opening roundtable 
Gênero, Poder Judiciário e acesso à justiça 
para mulheres: um balanço sobre as agendas 
de pesquisa no Brasil e em outros países 
(Gender, Judiciary, and access to justice for 
women: a review of research agendas in 
Brazil and other countries) 

Palestrantes - Speakers: 
Dra. Ulrike Schultz (Alemanha) 
Dra. Gislene Santos 
Dra. Maria da Glória Bonelli 
Mediadoras - Mediators: 
Desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida (TJSP) 
Dra. Fabiana Cristina Severi (USP) 

01/09/2021 
Quarta--feira 

 

Mesa 2 – Políticas judiciárias em gênero e 
acesso à justiça para mulheres: 
compartilhando estudos e experiências 
nacionais e estrangeiras 
(Roundtable 2 - Judicial policies on gender 
and access to justice for women: sharing 
national and foreign studies and experiences) 

Palestrantes - Speakers: 
Dra. Ana Carolina Nunes 
Dra. Aluminé Moreno (Argentina) 
Dra. Claudia Espinoza (México) 
Conselheira Tania Regina Silva Reckziegel 
Mediadora - Mediator: 
Dra.Teresa Cristina Cabral Santana, vice coordenadora da COMESP 
(TJSP) 

02/09/2021 
Quinta--feira 

 

Mesa 3 – Avaliação das políticas judiciárias 
de enfrentamento à violência contra as 
mulheres no Brasil: estratégias metodológicas 
e desafios 
(Roundtable 3 - Evaluation of judicial policies 
to fight violence against women in Brazil: 
methodological strategies and challenges) 

Palestrantes - Speakers: 
Dra. Wania Pasinato 
Dra. Karen Luise Vilanova Batista de Souza 
Dra. Luseni Maria Cordeiro de Aquino 
Dra. Flávia Pessoa 
Mediadoras - Mediators: 
Desembargadora Salete Silva Sommariva – Presidente do Conselho 
das Coordenadorias Estaduais (TJSC) 
Desembargadora Angélica de Maria Mello de Almeida (TJSP) 

03/09/2021 
Sexta--feira 

Mesa 4 – Organismos de implementação das 
políticas judiciárias de enfrentamento à 
violência contra as mulheres: debate 
conceitual e apresentação de resultados de 
pesquisa 
(Roundtable 4 - The institutions that carry out 
judicial policies to fight violence against 
women: conceptual debate and presentation 
of research findings) 

Palestrante - Speakers: 
Dra. Fabiana Severi 
Dra.Maria Cristiana Simões Amourim Ziouva 
Dra. Ana Lúcia Pastore – IEA-USP 
Dra.Gabriela Lotta – FGV-SP 
Mediadora - Mediator: 
Dra. Rafaela Caldeira Gonçalves (TJSP). 

  
Obs.: Haverá tradução simultânea somente no primeiro dia do evento, dia 31/08/2021, inglês/português e português/inglês. 
 
CARGA HORÁRIA: 08 horas/aula 
 
PÚBLICO ALVO: Pesquisadoras e pesquisadores, magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, 
profissionais em geral que atuam em temáticas de gênero, violência doméstica e políticas públicas em direitos humanos.  
(TARGET AUDIENCE: Researchers, magistrates, court employees, and all other professionals working in the fields of gender, domestic 
violence, and public policy concerning human rights.) 
 
CURSO GRATUITO 
 
VAGAS OFERECIDAS: 700 (setecentas) vagas, na modalidade distância, a ser transmitido na Central de Vídeos da EPM. 
 
Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que contarem com 75% de frequência (para obtenção de presença o 
aluno deve assistir integralmente à aula em tempo real ou dentro do período de 05 (cinco) dias corridos, a contar do envio do 
comunicado de que aula está disponível na central de vídeos da EPM). 
 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS: 27 de julho a 25 de agosto de 2021 ou até o preenchimento das vagas. 
  
Para se inscrever, os interessados deverão: 
 
1. Acessar o menu “Inscrições” no site da EPM (www.epm.tjsp.jus.br), clicar em “Acessar Novo SIGE”, localizar o Workshop 
Internacional “Políticas judiciárias em gênero e enfrentamento à violência contra as mulheres: avanços e desafios”, clicar em 
“Realizar Login”; 
 
2.  Funcionários e Magistrados do TJSP: deverão escolher entrar com seu e-mail institucional do TJSP e seguir as instruções indicadas 
nas telas; 
 
3.  Magistrados Inativos do TJSP: orientação específica (entrar em contato com a Secretaria da EPM, através do e-mail 
epmcursosrapidos@tjsp.jus.br, para receber as orientações específicas); 
 



4.  Demais categorias/interessados: clicar em “Inscreva-se agora”: informar o endereço de e-mail e clicar em “Enviar código de 
verificação” (o remetente virá como “Microsoft em nome do SHARED_PROD_B2C”). Na sequência: 
- Inserir o código recebido por e-mail no campo “Código de verificação” e clicar em “Verificação de código”; 
- Criar “Nova Senha”, “Confirmar a Nova Senha” e preencher “Nome para Exibição”, clicar em “CRIAR”; 
- Inscrição - Selecionar a modalidade: à Distância; clicar em “Realizar Inscrição”; 
- Cadastrar Perfil: preencher as informações e após clicar em “Cadastrar”; 
- Clicar em “Declaro que li e estou de acordo com o edital do curso”; 
- Clicar em “Finalizar Inscrição”. 
 
5. Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, oportunamente, será remetido e-mail confirmando a inscrição; 
 
Observação 1: Os alunos deverão preencher a ficha de inscrição usando o nome completo conforme documento de 
identificação (informação fundamental para constar no relatório de frequência on-line, e certificação). 
 
Observação 2: Todos os inscritos serão matriculados automaticamente, não havendo necessidade de procedimento de 
matrícula e envio de documentação. (Porém, respeitando o número de vagas disponibilizadas (700 vagas), o público alvo, as 
normas do curso e eventuais determinações/retificações posteriores à publicação deste edital). 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
  

1. A inscrição do candidato importará conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 
01/2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1 (destacando-se o § 2º que 
diz o seguinte: “§ 2º – No caso do servidor inscrever-se em cursos na Escola Paulista da Magistratura e não obtiver aprovação 
e frequência igual ou superior a 75%, ficará impedido de participar de outros cursos gratuitamente, pelo prazo de um ano”).  
 
3. Após a efetivação da matrícula, o aluno receberá, oportunamente, mensagem de confirmação de matrícula no e-mail informado na 
ficha de inscrição, até o dia 30 de agosto de 2021 (às 23h59). 
 
4. Os matriculados deverão aguardar (até às 23h59 do dia 30/08/2021) o e-mail a ser enviado pela Broadneeds 
(tjsp@broadneeds.com.br) com instruções para que o próprio aluno defina sua senha para acesso às aulas na Central de Vídeos da 
EPM. O e-mail, salvo alteração posterior à publicação deste edital, terá o assunto Bro@dneeds & NucleoMedi@ - 1AVAN – 
Workshop Internacional “Políticas judiciárias em gênero e enfrentamento à violência contra as mulheres: avanços e desafios” 
- Dados de Acesso. 
 
5. Caso o aluno não tenha ainda definido sua senha ou em caso de esquecimento, ela poderá ser recuperada no ícone “esqueceu sua 
senha?”, localizado dentro da própria tela de transmissão. Após clicar nessa opção, será solicitado ao aluno que digite o e-mail de 
contato (o mesmo informado na ficha de inscrição) e uma mensagem automática será enviada para a caixa de entrada deste e-mail 
com instruções para redefinição de senha. 
 
6. Os alunos matriculados deverão acessar a palestra na “Central de Vídeos” do site da EPM, ou diretamente no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.nucleomedia.com.br/tjsp-epm 
 
7. Os alunos inscritos desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para aqueles que acessarem o curso 
através de smartphones e/ou tablets, bem como daqueles que não acessarem a aula em tempo integral em até 05 dias 
corridos contados a partir da disponibilização do vídeo na Central de Vídeos (a comunicação da disponibilização do vídeo 
será feita por e-mail). 
 
8. Com relação à frequência do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na unidade de trabalho, cabe ao superior 
imediato providenciar os ajustes no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 (entrada tarde), 587 (saída antecipada) e 588 
(ausência). 
 
 


