
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso “EDUCAÇÃO E 
PSICOPROFILAXIA NAS RELAÇÕES FAMILIARES PRECOCES”, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião 
virtual de 31 de janeiro de 2019, sob a coordenação do desembargador Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, Vice 
Coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude, e Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura, coordenadora do 
Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria da Infância e Juventude, que será 
realizado no Auditório da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado na Rua da Consolação, 1483, 8º andar – São 
Paulo/SP, no período de 29 de março a 27 de novembro de 2019.  
 
OBJETIVOS: Formar e capacitar profissionais da para uma ação educativa e preventiva na relação pais – bebê, da 
gravidez à primeira infância; promover a capacidade de observação do desenvolvimento emocional, cognitivo e físico 
do bebê e do vínculo afetivo – emocional da relação pais – bebê; promover a capacidade de reconhecer e prevenir 
transtornos globais de desenvolvimento; promover a capacidade de realizar intervenções precoces na relação pais – 
bebê; promover a capacidade de compreensão dos aspectos psicológicos característicos do ciclo gravídico-puerperal; 
desenvolver a capacidade de realizar algumas intervenções preventivas junto à mulher e seu acompanhante, durante a 
gravidez, o parto e o pós-parto; desenvolver o relacionamento entre profissionais e o jurisdicionado favorecendo a 
participação ativa destes no que se refere aos cuidados com sua saúde emocional e física. 
 
PÚBLICOS-ALVO: Assistentes sociais e psicólogos judiciários. 
 
VAGAS OFERECIDAS:  
 
Capital: 30 (trinta) vagas para a modalidade presencial. 
Interior: 400 (quatrocentas) vagas para a modalidade a distância (acesso em tempo real – on-line ou em até 48 horas 
do início da transmissão). 
 
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 11h30 de 18 de fevereiro às 18h de 22 de março de 2019. 
 
Para se inscrever, os interessados deverão acessar, pela intranet, a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, em 
SAIBA SOBRE, ou pelo site do Tribunal de Justiça, na aba INSTITUCIONAL - ESCOLAS. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A inscrição importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas nesse Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de 
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1. 
 
3. Para o acesso ao curso oferecido na modalidade de ensino a distância (EaD), fica permitido o uso de 
computadores/equipamentos da unidade de trabalho.  
 
4. O servidor inscrito para o curso na modalidade EaD deve se programar para o momento da transmissão. 
Recomenda-se ligar a máquina com antecedência de 30 minutos do início da aula.  
 
5. Os inscritos na modalidade a distância deverão aguardar o login e a senha de acesso às aulas, que serão enviados 
para o e-mail institucional. 
 
6. O certificado de frequência/declaração de comparecimento deverá ser entregue ao superior imediato que 
providenciará os ajustes necessários no módulo de frequência. 
 
7. No caso de o servidor inscrever-se em atividades da EJUS e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 
75%, ficará impedido de participar de outros cursos ou palestras, pelo prazo de 90 dias.  
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 29/03/2019 (sexta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Teoria do desenvolvimento emocional 
 
Data: 24/04/2019 (quarta-feira) 
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Aspectos psicológicos da gravidez e parto 
 
Data: 29/05/2019 (quarta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Vínculo e neurobiologia 



 

 
Data: 26/06/2019 (quarta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: A ética do cuidado 
 
Data: 28/08/2019 (quarta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Identificador de risco e psicopatologia do bebê 
 
Data: 25/09/2019 (quarta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Aspectos psicopatológicos do parto 
 
Data: 30/10/2019 (quarta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Consulta terapêutica pais - bebê 
 
Data: 27/11/2019 (quarta-feira)  
Horário: das 9h às 12h 
Tema: Interdisciplina e prevenção - Rede 
 
PALESTRANTE: Tereza Marques de Oliveira – Psicóloga. Doutora em Psicologia Clínica pela USP. Especialização 
em Psicopatologia do Bebê pela Universidade Paris XIII. Membro do Departamento de Psicanálise da Criança e 
Professora convidada do Curso de Intervenção Precoce na Relação Pais – Bebê no Instituto Sedes Sapientiae. 
Membro fundador e presidente da ONG Habitare. 
 
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, leitura de textos, slides, vídeos, dinâmicas de grupo e discussões de 
casos.  
  
LOCAL: Auditório da Escola Judicial dos Servidores – EJUS, situado na Rua da Consolação, 1483, 8º andar – São 
Paulo/SP. 
 

 

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

 

http://www.tjsp.jus.br/epm/sige/siteselecionainscricao.aspx

