
Evento de Capacitação promovido pelo CSJT com o apoio da Comissão 

Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT da 24ª Região  

Público-alvo: Pessoas com deficiência visual – cegos ou com baixa visão – que 

sejam magistrados e servidores públicos do Poder Judiciário, advogados e 

estudantes de direito 

Carga Horária Total: 2 horas-aula       Data: 26/6/2020  Horário: 14h às 16h

Local: Plataforma Cisco Webex - https://cnj.webex.com/meet/cejuscdyule 

Coordenadora  pedagógica do evento: Dra. Déa Marisa Brandão Cubel Yule 

Coordenador do evento: Gilberto Ferreira Junior 

E-mail: ead@csjt.jus.br        Tel.: (61) 3043-3391 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 OBJETIVO DA PALESTRA:

O principal objetivo da palestra é apresentar aos participantes a plataforma de audiência 

telepresencial “Cisco Webex” e suas funcionalidades, além de orientar acerca da utilização 

da plataforma de maneira acessível, a fim de minimizar o impacto causado pela Pandemia 

da COVID-19 nas atividades judiciais de pessoas com deficiência visual – cegos ou com baixa 

visão. 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

A palestra abordará os seguintes tópicos: 

1. Navegadores;

2. Meios de acesso;

3. Acessórios necessários;

4. Ferramentas da plataforma disponível aos advogados;

5. Descrição visual do ambiente de audiência telepresencial;

6. Ferramentas de acessibilidade;

7. Leitor NVDA;

8. Configurações necessárias para comunicação sem ruídos.

 PALESTRANTES:

O tema será ministrado pela Dra. Déa Marisa Brandão Cubel Yule, Juíza do Trabalho – que 

atualmente ocupa a posição de Presidente Substituta da Comissão Permanente de 

Acessibilidade e Inclusão do TRT da 24ª - e por Silvio Henrique Lemos, Analista Judiciário, 

professor do curso “PJe Acessível”; ambos do TRT da 24ª Região.  

PALESTRA A DISTÂNCIA 

AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL 

ACESSÍVEL 



  

 

METODOLOGIA: 

A palestra será ministrada ao vivo, com transmissão via internet, no endereço 

https://cnj.webex.com/meet/cejuscdyule. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

O certificado de participação será enviado via email para os participantes, mediante 

confirmação em lista de presença, em até 5 dias uteis após a palestra.  

 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: 
 

A Avaliação de Reação é o questionário que mensura o nível de satisfação do aluno com o 

curso. Esse questionário será enviado para os participantes juntamente com o e-mail 

contendo o certificado de participação. Seu preenchimento é essencial para que possa ser 

verificado se o conteúdo apresentado supriu as expectativas dos participantes, a fim de 

otimizar futuros materiais disponibilizados a todos. 

 

 INSCRIÇÕES: 
As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados através do formulário eletrônico 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSbGZWL7mMVPFdstVoqed04ZA6JOb0C6DKI2I

b3Vir4rM0_A/viewform  ou pelo telefone (67) 3316-1891. As vagas são limitadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO A DISTÂNCIA 


