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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Categoria: Evento de integração. 

Realização: Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam. 

Período de inscrição: 17 a 23/11/2016 (formadores da Enfam); 17 a 25/11/2016 

(formadores das escolas). 

Período de realização: 5 a 7 de dezembro de 2016. 

Número de participantes: 200 participantes. 

Carga horária prevista: 20 horas. 

Público: Formadores e coordenadores pedagógicos das escolas judiciais e da 

magistratura. 

Local: Sede do Conselho da Justiça Federal – Auditório externo, Setor de Clubes 

Esportivos Sul – SCES, Trecho III, Polo 8, Lote 9, Brasília ‒ DF, telefone: 3319-7726. 

 

Direção da Escola 2016-2018 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Diretora-Geral. 

Ministro Napoleão Nunes Maia: Vice-Diretor. 

Juiz Carl Olav Smith: Secretário-Geral. 

Desembargador Eladio Lecey: Presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico 

e Pedagógico. 

Alessandra Cristina de Jesus Teixeira: Secretária Executiva. 

 

Coordenação de Planejamento e Avaliação de Ações Pedagógicas 

Marizete da Silva Oliveira 

 

Coordenação de Desenvolvimento de Ações Educacionais 

Celi Canovas Feijó Araujo 

  

  



 
 

 

2. OBJETIVOS  

 

O encontro será realizado com a finalidade de possibilitar aos 

formadores e gestores atuantes na formação de magistrados: 

Difundir e integrar conhecimentos, resultados, experiências e 

práticas exitosas relativas à formação de formadores, formação 

inicial e continuada no âmbito da Enfam e demais escolas de 

formação de magistrados, além da apresentação e discussão de 

proposições que possam contribuir para o desenvolvimento do Plano 

Anual da Enfam previsto para 2017. 

Para o alcance desse objetivo geral, pretende-se a obtenção dos 

seguintes objetivos específicos: 

I. Apresentação, conforme orientações iniciais e proposta da Enfam, 

de sugestões para o programa de formação de formadores desta 

Escola a ser realizado em 2017;  

II. Análise de aspectos desafiadores (metodologia, mediação docente, 

evasão etc) relativos ao desenvolvimento de cursos na modalidade 

a distância e à apresentação de proposições de atuação da Enfam 

para 2017; 

III. Análise da estruturação do programa de Formação Inicial – Módulo 

Nacional da Enfam, realizado em 2016, e apresentação de 

proposições para 2017, de forma a garantir maior integração do 

trabalho pedagógico dos formadores e da Enfam com as escolas; 

IV. Apresentação, por meio de relatos de experiências, dos resultados 

de ações de formação de formadores realizadas em 2015 e 2016, 

demonstrando sua relevância para a formação profissional de 

magistrados.  

  



 
 

3. PROGRAMAÇÃO 
 

Dia 5/12/2016 

Atividades 

8h30 – 9h CREDENCIAMENTO 

9h – 10h 
 

(Abertura com 
apresentação do 

objetivo do evento e 
apresentação artística. 
Em seguida, é feita a 

apresentação dos 
responsáveis pelo 

projeto e 
agradecimentos da 

Enfam) 

ABERTURA  

Objetivo do Evento e Boas Vindas 
Apresentação artística 

Projeto MPDFT: ATIVIDADES MIL, CRIME ZERO!1 
 
Responsáveis: 

Procurador-Geral do MPDFT: Leonardo Roscoe 
Bessa 
Gestora do Projeto: Promotora de Justiça Carina 
Costa Oliveira Leite 
Coordenadora do Projeto: Bernadete Bispo dos 
Santos Araujo  
Professora responsável: Shaiene Santana 
Instituto Candango de Artes 

10h – 10h15 Coffee Break 

10h15 – 11h 
 

(Apresentação 
integrada, conforme 
combinação entre 

gestores) 

Apresentação da Equipe Gestora 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Diretora-Geral 

 

Palestra de abertura 

Ministro Herman Benjamin: Superior Tribunal de Justiça 

Juiz Carl Olav Smith: Secretário-Geral 

Desemb. Eladio: Comissão de Desenvolvimento 

Científico Pedagógico 

11h – 12h  

(Apresentação 
integrada, conforme 
combinação entre 

gestores) 

Comunicação 

Ações Educacionais no contexto da Enfam: percurso 

em 2016 e perspectivas para 2017 

Orientação para a discussão sobre proposta de 

trabalho para 2017 

Juiz Carl Olav Smith: Secretário-Geral 

Desemb. Eladio: Comissão de Desenvolvimento 
Científico Pedagógico 

12h – 14h Almoço 

                                                           
1 Em abril de 2013, a Promotoria de Justiça do Riacho Fundo/DF deu início ao projeto ''Atividades Mil, Crime Zero!''. A iniciativa conta com 

a parceria de escolas e instituições não governamentais. O projeto oferece atividades extracurriculares para crianças e adolescentes da 
rede pública de ensino, entre 7 e 17 anos, moradores do Riacho Fundo I e II. Os objetivos são: manter os jovens longe da criminalidade, 
reforçar a cidadania e garantir os seus direitos legais. Além de Taekwondo e Karatê Shotokan, em 2014 o projeto passou a oferecer balé 
e futebol. Os responsáveis pelas aulas de balé são os professores Shaiene Santana e Bernardo Lima.  

 



 
 

14h – 16h 

(O palestrante 
realizará a palestra no 
tempo de 1h30. Terá 
30min para responder 

as perguntas dos 
participantes.)  

Perguntas que não forem 
possíveis de serem 

respondidas, dentro da 
programação, serão 

respondidas 
posteriormente pelos 

palestrantes e postadas 
na página do evento. 

Palestra 
Metodologias Ativas e Avaliação no contexto da 
Educação Judicial Mundial 

 
Dr. Julio Mundaca Quintana 
Subdiretor de Comunicação 
Poder Judicial – Chile 

6/12/2016 

Atividades 

9h – 11h 

(Os palestrantes 
organizarão a palestra 

de forma a integrar 
falas. Terão 1h30 para 

exposição e 30min 
para responder as 

perguntas dos 
participantes.)  

Perguntas que não 
forem possíveis de 
serem respondidas, 

dentro da 
programação, serão 

respondidas 
posteriormente pelos 

palestrantes e 
postadas na página do 

evento 

Intervalo 

Palestras 
Cenas avaliativas: como se forma a concepção de 
avaliação. 

Profa. Benigna Maria de Freitas Villas Boas: 
Universidade de Brasília 

Prof. Erisevelton Silva Lima: Secretaria de Estado da 
Educação do Distrito Federal 

11h20 – 12h30 

(Cada palestrante terá 
um tempo de 15min 

para exposição. Será 
destinado tempo de 

25min para perguntas 
e respostas)) 

A Formação de Magistrados orientada pelo 
desenvolvimento de competências para a 
aprendizagem significaAtiva 

Profa. Maria Raimunda M. da Veiga: Consultora 
Enfam 
Metodologias Ativas – práticas significAtivas no 
contexto da formação de magistrados na Enfam 

Desemb. Eladio Lecey: Presidente da Comissão de 

Desenvolvimento Científico e Pedagógico 

Profa. Marizete da Silva Oliveira: Enfam 



 
 

12h – 14h Almoço 

14h – 18h30 

(Cada formador(a), 
exceto primeiro grupo, 

que apresentará 
conjuntamente, terá 

um tempo de 15 min. 
para exposição. Será 

destinado tempo de 
30min para perguntas 

e respostas) 

Perguntas que não 
forem possíveis de 
serem respondidas, 

dentro da 
programação, serão 

respondidas 
posteriormente e 

postadas na página do 
evento. 

 

Intervalo: 16h45 – 
17h 

Relatos de Experiências 

1) Fofo Brasil Enfam 2015  

Desemb. Roberto Bacellar: TJPR 

Profa.  Marizete da Silva Oliveira: Enfam 

Profa. Maria Raimunda M. da Veiga: Consultora 

Enfam 

2) FoFo EaD 

Profa. Liliane Machado: UnB 

3) Metodologias Ativas na Formação Inicial de 

Magistrados 

José Henrique Torres: Juiz do TJSP 

Vânila Cardoso André de Moraes: Juíza do TRF1 

4) Metodologias Ativas na EaD  

Ana Cristina Monteiro de Andrade e Silva: Juíza do 

TRF4 

Marcos de Lima Porta: Juiz do TJSP 

5) FOFO França – Aspectos significativos para a 

formação de magistrados  

Profa. Solange Garani: Tutora EaD Enfam 

Ana Lúcia Lourenço: Desembargadora do TJPR   

Marco Bruno de Miranda: Juiz do TRF5   

6) Docência Supervisionada – Resultado Fofo Enfam 

2016 

Valéria Ferioli Lagrasta: TJSP  

7/12/2016 

Atividades 

9h – 12h 
 

(As oficinas ocorrerão 
paralelamente em 

salas a serem 
informadas no primeiro 

dia do evento. As 
inscrições em cada 
oficina deverão ser 

realizadas no 
momento de inscrição 

no evento) 

 
Intervalo 10h45 - 11h  

Mini oficinas 
 
Of 1: Como elaborar Power Point  

Maria Eveline Pinheiro: Pedagoga – Enfam 
 
Of 2: Estratégias metodológicas ativas  

Dra. Liliane Machado: UnB 
Dra. Fernanda Lage: Faculdades Salesianas/SP 
 
Of 3: Estratégias e instrumentos avaliativos 

Dr. Erisevelton Silva Lima: SEED – DF  
 
 



 
 

Of 4: Conteúdo para a virtualidade 

Ritze P. Ferraz da Costa: TRE – MG  
 

12h – 14h Almoço 

14h – 16h45 
 

(A reunião pedagógica 
será um momento 

destinado à formação 
de grupos de trabalho 

para tratativas de 
aspectos vinculados 

às ações de formação 
da Enfam. As 

inscrições serão 
prioritárias para 

formadores da Enfam. 
Demais formadores 

interessados poderão 
ser inscritos nas vagas 

remanescentes. 
Outras orientações 

serão passadas pela 
equipe pedagógica da 
Enfam no segundo dia 

do evento) 

 
 

 

Reunião Pedagógica – Organização de ações 
educativas da Enfam: Desafios em 2016 e Perspectivas 
de Trabalho Pedagógico para 2017 

 
Grupo de Trabalho Formação Inicial 

Coordenadores: Maria Eveline Pinheiro – Enfam e Juiz 
Marco Antonio Guimarães – TRF1 
 
Grupo de Trabalho Formação de Formadores 

Coordenadores: Marizete da Silva Oliveira – Enfam e 
Desemb. Roberto Bacellar – TJPR 
 
Grupo de Trabalho Formadores da Educação a 
Distância 
 
Coordenadores: 
 
Representantes da Formação Continuada: 

Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro: Juiz do TJMG 
Marcos Porta: Juiz do TJSP 
Ana Conceição Barbuda: Juíza do TJBA 
 
Representantes da Formação de Formadores:  

Maria Emília Gonzaga de Souza: UnB 
Magali Regina Kolakowski Chules: CEJ 

16h45 – 18h Confraternização e Encerramento 
 

4. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ATUAÇÃO DOS CONDUTORES DE 
ATIVIDADES 
 

A atuação dos condutores das atividades a serem desenvolvidas durante 

o encontro acontecerá conforme programação descrita no item 3 deste 

documento e orientações descritas a seguir. 

4.1. Comunicações 

As comunicações, conforme programação, estão relacionadas ao relato 

do trabalho da própria escola em 2016, no que se refere à formação de 

formadores e às possibilidades de atividades educativas para 2017. 



 
 

O cronograma de apresentações das comunicações prevê exposições de 

20 a 30 minutos e espera-se que propicie uma discussão voltada para os 

caminhos e espaços possíveis para o desenvolvimento da formação dos 

formadores. 

4.2. Palestras 

Nas palestras que darão início ao encontro, pretende-se desenvolver 

análises aprofundadas sobre temas e aspectos referentes ao trabalho da Enfam. 

Serão abordados temas que têm sido objetos do trabalho de Formação dos 

Formadores. São eles: 

 Metodologias Ativas e Avaliação no contexto da Educação Judicial 
Mundial; 

 Cenas avaliativas: como se forma a concepção de avaliação; 

 A Formação de Magistrados orientada pelo desenvolvimento de 
competências para a aprendizagem significativa; 

 Metodologias Ativas: práticas significaAtivas no contexto da 
formação de magistrados na Enfam. 

 

Conforme descrito na programação, as apresentações indicadas no 

programa serão desenvolvidas com definição de momentos para exposição do 

assunto e debates. 

A orientação aos condutores/palestrantes foi para que o desenvolvimento 

das apresentações seja articulado à evolução do processo de formação que vem 

sendo desenvolvido pela Enfam. 

4.3. Apresentação Oral – Relatos de Experiências 

Os relatos de experiências, que serão feitos por formadores, conforme 

programação, terão a finalidade de difundir práticas relativas ao desenvolvimento 

de metodologias ativas, consideradas significativas pelos formadores atuantes 

tanto na formação inicial e continuada de magistrados, quanto na formação de 

formadores de magistrados. Deverão ser relatadas experiências sobre os 

seguintes aspectos: 

 

 Resultados Fofo Brasil Enfam 2015; 

 Metodologias Ativas na Formação Inicial de Magistrados; 

 Metodologias Ativas na EaD; 

 Experiência FOFO França – Aspectos significativos para a formação 

de magistrados; 

 Experiência Docência Supervisionada – Resultado Fofo Enfam 2016. 



 
 

 

4.4. Mini Oficinas 

As oficinas têm como principal objetivo a prática pedagógica de diferentes 

aspectos da formação dos formadores. Para isso, foram previstas com os 

seguintes temas: 

 

 Of 1: Como elaborar Power Point; 

 Of 2: Estratégias metodológicas ativas; 

 Of 3: Estratégias e instrumentos avaliativos; 

 Of 4: Conteúdo para a virtualidade. 
 

As oficinas serão realizadas, paralelamente, no tempo máximo de três 

horas e contarão com até dois formadores condutores, conforme programação, 

responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades, 

conforme orientações da Coordenação Pedagógica do evento. 

As inscrições nas oficinas serão feitas por meio de link, disponível no 

sítio da Enfam até o dia 25/11/2016, de acordo com tema de interesse do(a) 

formador(a).  

4.5. Reunião Pedagógica (Grupos de Trabalho) 

A reunião pedagógica, que será desenvolvida com a organização de três 

grupos de trabalho (Formação Inicial, Continuada e de Formadores), tem como 

objetivo a troca de experiências entre formadores. Visa, também, o alinhamento 

de aspectos do trabalho pedagógico da Enfam com seus formadores e com o de 

formadores e coordenadores pedagógicas das escolas de formação de 

magistrados, com vistas à elaboração de encaminhamentos que possam 

contribuir para o planejamento e desenvolvimento das ações educativas relativas 

àquelas três categorias de formação, a serem implementadas em 2017. 

Cada grupo de trabalho será organizado com representantes das 

categorias de formação (inicial, continuada e de formadores) e será coordenado 

por dois formadores, conforme programação, que terão a responsabilidade de 

orientar e conduzir os trabalhos dos grupos. 

A inscrição nos grupos de trabalho da reunião pedagógica: i) dos 

formadores da Enfam: será feita pela própria escola, conforme atuação dos 

formadores; ii) dos demais formadores inscritos no evento: será feita no dia 

5/12/16, com inclusão do nome na lista, conforme interesse do formador que 

participará do Encontro. 
 



 
 

5. CERTIFICAÇÃO 
 

Todos os formadores condutores de atividades terão direito ao certificado 

referente à atividade que conduzirem e, também, de participação do evento, 

mediante comprovação de presença. 

 

6. REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGÓGICO E ENCAMINHAMENTOS 
GERAIS 

 

No final do dia 6/12/2016, os formadores que atuarão na condução de 

oficinas e grupos de trabalho estão convidados a participar de reunião de 

alinhamento pedagógico para orientações mais específicas sobre condução e 

encaminhamentos gerais dos trabalhos. 

Formadores que forem utilizar apresentação em PowerPoint, 

deverão observar modelo enviado por e-mail com logo do evento. 

Quaisquer dúvidas sobre a atuação ou outro assunto não previstos neste 

documento, entrar em contato com a Coordenação Pedagógica do Evento.  

 

Agradecemos a contribuição de todos(as) Formadores! 

Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Ações Pedagógicas da Enfam 

Marizete Oliveira. 

E-mail: formacaodeformadores@enfam.jus.br / marizets@stj.jus.br. 

Fone: 61 3319-7726. 

mailto:formacaodeformadores@enfam.jus.br
mailto:marizets@stj.jus.br

