
OBJETIVOS

Realizar audiências virtuais, considerando a nova realidade e os benefícios advindos da realização de audiências
virtuais em matérias cível e criminal como alternativa à suspensão das atividades presenciais no âmbito forense,
considerando, ainda, o contido na Resolução CNJ n. 345 de 9/10/2020 - “Juízo 100% Digital”, e observando as
dificuldades na utilização de plataformas digitais no exercício da função e a preservação da saúde do juiz.   

OBJETIVO GERAL

Identificar aspetos complexos da nova realidade que exige novos hábitos e costumes no ambiente
de trabalho; 
Conhecer as potencialidades de ferramentas tecnológicas disponíveis, especialmente as
plataformas digitais, para saber explorar/usá-las com segurança e eficiência na realização de
audiências virtuais; 
Aplicar atividades relativas envolvendo audiências virtuais, considerando relatos/demonstrações
de experiências; 
Comparar as vantagens e os prejuízos do ato virtual em relação ao presencial; 

Identificar alternativas hábeis a conferir maior segurança aos interessados em realizar audiências

virtuais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PROGRAMAÇÃO DETALHADA
 Período de realização: 17 a 31/5/2021 

Carga horária: 30h/a
Na parte das atividades assíncronas, serão disponibilizados materiais

para estudos/leituras prévias na plataforma Teams. 

17 A 31 DE MAIO DE 2021
 

Acessar a Plataforma e realizar
as atividades propostas

 
 

EMISSÃO DOS CERTIFICADOS
SERÁ PELO EDUCAENFAM.

 

APÓS REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE
APRENDIZAGEM E DO

CURSO/FORMADORES.
 

 FREQUÊNCIA MÍNIMA (80%) E
APROVAÇÃO NO CURSO. 

 
 

Módulo de Abertura – 17/5/2021 – 14h às 19h - 5 horas-aula – Plataforma Zoom
 Apresentação do curso: Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida  
Apresentação e expectativas dos alunos -  (Conforme orientação docente)
Neurociência e a gestão de audiências: Thaís Gameiro, Neurocientista
 
Ambientação Digital: 18 ou 20/5/2021 – 18h às 19h -  Plataforma Teams for Education

AUDIÊNCIAS
 
 
 

 TELEPRESENCIAIS

Oficina 1 – Criminal – 19/5/2021 e 21/5/2021 – 14h às 19h – Carga horária: 5 horas/aula 
Número máximo de participantes: 15  - Plataforma Zoom
Facilitadora: Juíza Federal Cristina de Albuquerque Vieira 
Atos da audiência no ambiente virtual: produção de provas e diligências; prisão e

liberdade; audiências de custódia; casos concretos. 

Oficina 2 – Cível – 19/5/2021 e 21/5/2021 – 14h às 19h - Carga horária: 5 horas/aula 
Número máximo de participantes: 15 - Plataforma Zoom 
Facilitador: Juiz Federal Tiago do Carmo Martins 
Atos da audiência no ambiente virtual: conciliação; oitiva de testemunhas; provas; casos

concretos. 

Módulo de Resolução de Problemas – 22 a 30/5/2021 – horário livre - 10 horas/aula –
Plataforma Teams for Education
Módulo de Encerramento – 31/5/2021 – 14h às 19h - 5 horas/aula – Plataforma Teams for
Education
Apresentações dos resultados dos trabalhos dos grupos - oficinas
Coordenação: Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida


