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Seminário Diálogos sobre práticas de justiça restaurativa: possibilidades e limites para ampliação
do acesso à justiça e construção da cultura de paz - Semana Nacional da Justiça Restaurativa

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 Luís Dresch e da Excelentíssima Senhora  3ª Vice-Presidente do TJMG, Desembargadora Ana
Paula Nannetti Caixeta, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, comunicamos
que estão abertas as inscrições para o Seminário - Diálogos sobre práticas de justiça restaurativa:
possibilidades  e limites  para ampliação do acesso à justiça e  construção da cultura de paz -
Semana Nacional da Justiça Restaurativa, 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  desta  ação  educacional,  espera-se  que  a(o)  participante  seja  capaz  de
implementar  novos  projetos  em  Justiça  Restaurativa;  atender  à  Resolução  225/16  do  CNJ  e  às
recomendações do FONAMEC no que se refere à implantação da Justiça Restaurativa; divulgar a política
entre  interessados  do  público  interno  e  externo;  dialogar  com  outros  órgãos  públicos  e  com  a
universidade sobre o tema da Justiça Restaurativa; descrever de forma prática as formas de aplicação da
Justiça Restaurativa. 

3 - MODALIDADE: Presencial e a distância, com transmissão ao vivo pelo canal da EJEF no Youtube.

4 - DATA DE REALIZAÇÃO: 21 de novembro de 2022

5 - PROGRAMAÇÃO:

9h - Abertura:
10h30 às 12h: Conferência: Olhares sobre a Justiça e Práticas Restaurativas: Professora Célia Passos
(RJ)
13h30 às 15h45: 
Justiça Restaurativa no TJMG: Coordenadora do CEAJUR/TJMG e doutoranda do PPGD: Desembarga-
dora Hilda Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa (TJMG);
Justiça Restaurativa na Justiça Federal - Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos
Experiências de Justiça Restaurativa em Chicago - Michael A. Martinez, S.J.
Justiça Restaurativa nas Escolas Municipais de Belo Horizonte: Professora Marilia de Dirceu Salles - 
SMED; Gabriel Rodrigues Batista - Facilitador de JR e instrutor do Programa NOS.
15h45 às 16h30: Mesa de diálogo
16h30: Encerramento

6 - HORÁRIO: Das 9 às 16h30 

7 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 6h30

8 - NÚMERO DE VAGAS: 

8.1 - Modalidade presencial: 120 vagas



8.2 - Modalidade a distância: 1500 vagas

9 - LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala da Congregação da Faculdade de Direito da UFMG - Avenida João 
Pinheiro, 100 - Centro - Belo Horizonte.

10 - DAS INSCRIÇÕES:

10.1.  A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 14h do dia 7  de novembro até as
23h59min do dia 17 de novembro de 2022, por meio dos seguintes links:
10.1.1.Inscrição para a modalidade presencial:
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2077
10.1.2. Inscrição para a modalidade a distância: https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?
cursoid=cur2074

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 “Confirmar 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 14h do dia 18 de novembro de 2022.

10.4 - Serão excluídas:

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

10.5 - 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, na modalidade presencial.
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 no ambiente EAD do curso, na 
plataforma da EJEF, no momento da transmissão ao vivo.
11.3 - O certificado será emitido pela UFMG e enviado no e-mail cadastrado no SIGA, a partir de  5 dias

úteis após o término da ação.   

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 dos docentes.

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 - DIÁRIAS E REEMBOLSO DE TRANSPORTE:  O TJMG não custeará  eventuais  despesas com
Diárias (Res. nº 660/2011 e Portaria 3348/2016) e Reembolso de Transporte (Res. nº 573/2008), tendo
em vista tratar-se de curso de livre participação.

15 - ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$3.600,00, que abrange despesas com passagens
aéreas e hospedagem de palestrante externa.

16 - ORIGEM DA RECEITA: Dotação orçamentária do TJMG

17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



17.1 -  Informamos que esta ação é uma realização da Universidade Federal de Minas Gerais, com o
apoio do TJMG,TRF 6º Região, MP/MG e  Centro Raízes de Justiça Restaurativa e Educação Popular.

17.2  -  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.

17.3 -  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) 3247-8402/ 8765 ou e-
mail georgia.carolina@tjmg.jus.br 

17.4 - Edital publicado originalmente no dia 7 de novembro de 2022.


