TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA
DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA
PERFIL DO INSTRUTOR
IMPORTANTE: sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
DISCIPLINA

Videoaula – Noções de Acessibilidade - VACES
OBJETIVO GERAL:
• Apresentar aos servidores do TJRJ das principais legislações relativas às pessoas com deficiência, a fim de
que os mesmos saibam identificar os direitos inerentes a elas, bem como trazer à reflexão questões sobre
preconceito, e tratamento adequado na rotina corporativa.
• Participar ativamente dessa experiência, analisando, sugerindo e construindo conosco um novo olhar para
as pessoas com deficiência, tanto no ambiente corporativo, como em seu dia-a-dia na sociedade.
• Despertar, no decorrer do curso, uma melhor percepção de como somos partes integrantes na vida das
pessoas com deficiência, levando aos participantes noções básicas de convivência social e corporativa com
as pessoas com deficiência, a fim de promover sua inclusão e acessibilidade em nossa sociedade.
FORMAÇÃO ACADÊMICA (Graduação)
( x ) Obrigatória: Nível Superior em Direito, Psicologia Serviço Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Pedagogia ou
Fonoaudiologia.
(

) Desejável:

FORMAÇÃO ACADÊMICA (Pós-graduação)
( ) Não requerida

( x ) Obrigatória: Especialização em qualquer área.
( x ) Desejável: Especialização em Psicologia, Serviço Social ou Pedagogia.

OUTROS CURSOS DE FORMAÇÃO ou/ APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
( ) Não requerido

( x ) Requerido:
•
Videoaula – Noções de Acessibilidade.
• Relacionamento Inclusivo e Atendimento às Pessoas com Deficiência ou Relacionamento Inclusivo e
Acessibilidade para instrutores.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
( ) Não requerida
( x ) Requerida (especificar a área e tempo mínimo de atuação): 2 anos de atuação em áreas afetas às pessoas com
deficiência, seja na defesa de direitos, educação especial, serviço social, habilitação, reabilitação, fisioterapia ou terapia
ocupacional.
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EXPERIÊNCIA DOCENTE
( x ) Não requerida

( ) Requerida (se necessário especificar):

OUTRAS HABILIDADES / CONHECIMENTOS
Ter realizado curso na plataforma on line da ESAJ.

Data da aprovação final do diretor da DIEPE: 11-05-2020
Revisão: 00
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