EDITAL
ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO DE RORAIMA - EJURR

EXPEDIENTE DE 12/11/2020
EDITAL N.º 54/2020 - EJURR
O Desembargador CRISTÓVÃO SUTER, Diretor da Escola do Poder Judiciário de
Roraima - EJURR, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que será realizado pela
EJURR, mediante as regras internas determinadas neste edital, o curso Manejo da Ansiedade e
Controle das Emoções, do Projeto A Escola vai à Escola, a ser realizado na modalidade a
distância, por meio do seu Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA.
1. DO CURSO
1.1. O curso será realizado na modalidade de EaD, de forma assíncrona, pelo Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle, da Ejurr (ead.tjrr.jus.br), no período de 24 a 27/11/2020.
1.2. O curso tem por objetivo motivar os discentes a adotar hábitos de vida saudáveis,
proporcionando a busca por melhorias na qualidade de vida e equilíbrio emocional e
aprimorando comportamentos que aumentem a autoestima e autoconfiança.
1.3. A carga horária do curso será de 2 (duas) horas/aula.
1.4. O conteúdo do curso foi desenvolvido pelo Psicólogo Cristiano Nabuco e pela Psicóloga do
Tjrr Perla Alves Martins, cujos currículos resumidos seguem abaixo.
1.5. O curso será tutoriado pela Psicóloga Perla Alves Martins, que acompanhará o
desenvolvimento das atividades e fará a mediação e intervenções no Fórum de discussão.
2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 40 vagas, inicialmente destinadas a alunos do Colégio Militar Estadual de
Roraima Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges, parceiro do Projeto.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições deverão ser solicitadas no endereço eletrônico ejurr.tjrr.jus.br, no período
compreendido entre as 08h do dia 16/11 às 14h do dia 23/11/2020.

3.2. As inscrições serão de responsabilidade da Gestão e Coordenação do Colégio parceiro, que
identificará o público alvo e orientará os estudantes no preenchimento do formulário de
inscrição.
3.3. A EJURR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação ou de congestionamento das linhas
de comunicação.
3.4. A confirmação das inscrições se dará com o recebimento da mensagem do AVA, que se dará
por meio do endereço eletrônico informado no ato da inscrição.
3.5. A EJURR não se responsabilizará por não confirmação de inscrições motivadas por
informações incorretas ou inexatas do formulário de inscrição em relação ao endereço
eletrônico.
3.9. Mais informações pelos telefones da EJURR: 3198-4156 e 3198-4157.
4. DA AVALIAÇÃO
4.1. Do cursista (aprendizagem) - se dará na modalidade formativa ou contínua, pelo exame da
participação do discente ao longo das atividades propostas e das interações no Fórum de
discussão.
4.2. Do curso - percepção dos participantes em forma de respostas a perguntas fechadas,
apresentadas em formulário específico para obtenção de dados que nos permitam avaliar a
reação do público alvo em relação aos objetivos propostos, ao conteúdo e sua aplicação prática.
5. DA CERTIFICAÇÃO
5.1. A certificação estará condicionada ao aproveitamento, que será caracterizado pela
participação dos discentes ao acessar os conteúdos midiáticos e participar das atividades
propostas na sua integralidade.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral da EJURR, de acordo com as
normas pertinentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Cristóvão Suter
Diretor da EJURR
CURRÍCULO RESUMIDO
CONTEUDISTA: CRISTIANO NABUCO. Psicólogo e atua em consultório particular há 32
anos. Tem Pós-Doutorado pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP. Atualmente trabalha junto ao PRO-AMITI do Instituto de
Psiquiatria do HC/FMUSP; Coordena o Núcleo de Terapias Virtuais (SP) e o Núcleo de

Psicoterapia Cognitiva de São Paulo. Foi Presidente da Federação Brasileira de Terapias
Cognitivas (FBTC). Publicou 13 livros sobre Psicologia, Psiquiatria e Saúde Mental.
TUTORA e CO-CONTEUDISTA: PERLA ALVES MARTINS. Doutoranda do Programa de
Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte, possui graduação em
PSICOLOGIA pela Universidade Federal do Amazonas (2010) e Mestra em Psicologia pela
Universidade Federal do Amazonas (2013). Atualmente é Psicóloga - Tribunal de Justiça de
Roraima e professora mestre da Universidade Estadual de Roraima. Na área da educação, possui
experiência na área de educação especial e inclusiva, atuando na área e em projetos. Tem
experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho e Organizacional,
atuando principalmente nos seguintes temas: espaço de discussão, clínica do trabalho e
psicodinâmica do trabalho.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SETOR DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. Palácio da Justiça. Praça do Centro
Cívico, n.º 296 - Bairro Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.

