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Senhores (as) Diretores (as), 

 

SEMINÁRIO GRAVIDEZ, PATERNIDADE E MATERNIDADE 

PRECOCES 

 

A ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA, em parceria com a 

Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, comunica que estão abertas as inscrições para o 

Seminário Gravidez, Maternidade e Paternidade Precoces. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES – de 14 de junho a 05 de julho de 

2018. 

Os profissionais das Diretorias de Ensino do Interior poderão se 

inscrever na modalidade à distância. 

Público Alvo dos profissionais da Diretoria de Ensino de 
Piracicaba: Vice-Diretores, PMECs e Vice-Diretores da Escola 

da Família. 

 

 

VAGAS OFERECIDAS: 

250 (duzentas e cinquenta) vagas para a modalidade presencial e 

500 (quinhentas) vagas para a modalidade à distância (para registro 
de frequência, o aluno deverá assistir integralmente ao curso em até 

48 horas contadas a partir do horário previsto para seu início). 

 

Para se inscrever, os interessados deverão preencher ficha 
diretamente no site da Escola (www.epm.tjsp.jus.br), acessando o 

menu Cursos, Inscrições, clicando no nome do curso : Seminário 
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“Gravidez, Maternidade e Paternidade Precoces” e Abrir ficha para 

inscrição; 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES – de 14 de junho a 05 de julho de 2018. 
Para se inscrever, os interessados deverão: 

1- Preencher ficha diretamente no site da Escola 
(www.epm.tjsp.jus.br), acessando o menu Cursos, Inscrições, 

clicando no nome do curso : Seminário “Gravidez, Maternidade e 
Paternidade Precoces” e Abrir ficha para inscrição; 

2. Na sequência: 
a) Funcionários e Magistrados do TJSP – deverão preencher login e 

senha do correio eletrônico e seguir as instruções indicadas nas 
telas; 

b) Alunos e Ex-Alunos da EPM sem vínculo com o TJSP - deverão 
preencher usuário e senha de acesso à Sala de Alunos, conferir os 

dados e, se o caso, atualizá-los; 
c) Demais interessados – deverão preencher a ficha completa; 

3. Escolher a modalidade desejada (não será permitida alteração da 

modalidade escolhida - presencial ou à distância - após o 
envio da ficha de inscrição). 

4- Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, 
oportunamente, será remetido e-mail confirmando a inscrição; 

5 – Os matriculados na modalidade à distância deverão aguardar o 
login e a senha de acesso às aulas, que serão enviados para o email 

informado na ficha de inscrição até o dia 11/07/2018. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. A inscrição do candidato importará conhecimento de todas as 
instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 
01/2012, publicada no DJE em 28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração 

publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1. 

3. Não será permitida alteração da modalidade escolhida (presencial 
ou à distância) após o envio da ficha de inscrição. 

4. Os alunos inscritos na modalidade à distância deverão acessar a 
palestra no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.nucleomedia.com.br/tjsp-cij 
5. Os inscritos na modalidade à distância receberão 02 (duas) 

senhas: 

 
Haverá emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que 

apresentarem frequência integral. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Dia 12/07/2018 – quinta-feira - 10h00 às 12:30 
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Dr. Francisco Eduardo Loureiro – Desembargador Diretor da Escola 

Paulista da Magistratura 

Dr. Eduardo Cortez de Freitas Gouvêa – Desembargador Coordenador 

da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo 

Dr. Antonio Carlos Malheiros – Desembargador Membro Consultor da 

Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de 

São Paulo 

Dr. Paulo Roberto Fadigas Cesar – Juiz de Direito da Vara da Infância 

e Juventude e Diretor do Foro Regional VI - Penha de França e 
Membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de 

Justiça de São Paulo 

Dr. Iberê de Castro Dias – Juiz Assessor da Corregedoria Geral da 
Justiça e Membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. 

10h20: Exposição 

Profª. Drª. Albertina Duarte Takiuti – Médica Ginecologista e 
Obstreta, Coordenadora de Políticas Públicas da Mulher da Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo 

12h00: Perguntas, debates e encerramento. 

 

 

Atenciosamente, 
 

Supervisor - Luiz Carlos Marconi 
PCNP João Gambaro  

 
 

 De acordo 
Fábio Augusto Negreiros 

              Dirigente Regional de Ensino 

 

 


