
Fórum em Defesa da
Inclusão, Acessibilidade
e Não Discriminação das
Pessoas com Deciência
21 a 30 de setembro de 2021

Inscrições até o dia 16/09/2021
pelo .formulário disponível neste link

 Na Ejud4 On-Line, onde serão disponibilizados os links para
o canal da Ejud4 no YouTube e para a plataforma Zoom.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEM7G3QlpZJuEh_QynBD7wxBOBvBiCvjTM8sM0_v3SMpsbIA/viewform


Palestrantes:
Bruno Sena Mar�ns, inves�gador do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra (CES/UC); graduado em 
Antropologia; Doutor em Sociologia.

Anahi Guedes de Mello, Mestre e Doutora em Antropologia 
Social pela UFSC; bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela mesma 

universidade.
Mediador:

Juliano Machado dos Santos, servidor do TRT4, membro do 
Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade.

Deciência e 
Capacitismo

21/09 (3ª-feira)

16h às 18h
Palestra On-Line

Deficiência: aspectos históricos. Paradigmas sociais aplicados às pessoas com 
deficiência ao longo do tempo e suas implicações. Evolução do conceito: da 

limitação exclusivamente individual à deficiência como resultado da interação 
com barreiras sociais. Capaci�smo: discriminação das pessoas com deficiência. 

Construção do conceito ao longo do tempo. As diferentes manifestações do 
capaci�smo e suas implicações na vida das pessoas com deficiência. Direitos. 

Movimentos Sociais e Cidadania. 



Trabalho e Legislação

23/09 (5ª-feira)

16h às 18h

Palestrantes:
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, Juiz do TRT9; Vicente Fioren�ni, 

Economista, Vice-Presidente do COEPEDE - Comitê Estadual da Pessoa com 
Deficiência, Presidente da AFAD - Associação dos Familiares e Amigos do 

Down; Fernanda Vicari dos Santos, Assistente Social, integrante e fundadora 
do Cole�vo Helen Keller, presidente da AGADIM - Associação Gaúcha de 

Distrofia Muscular; , Mestre em Administração e pós-graduado Carlos Ferrari
em Marke�ng e Comunicação Persuasiva, Diretor de Comunicação do CRPD - 

Comitê Brasileiro de Organizações Representa�vas das Pessoas com 
Deficiência, Diretor de Ar�culação e Relações Ins�tucionais da ONCB - 

Organização Nacional de Cegos do Brasil.

Mediadora:
, servidora do TRT4, membro do Alessandra Pereira de Andrade

Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade.

Palestra On-Line

Em tempos marcados pelo aumento das desigualdades e redução de direitos, 
passadas 3 décadas da Lei de Cotas (8213/91), 2 décadas da Lei de 
Acessibilidade (10.098/2000) e 6 anos do Estatuto  da Pessoa com 

Deficiência(13.146/2015), qual o impacto da aprovação destas e de outras leis 
na realidade das PCDs no Brasil? 



 Carta de 2019 à 
Administração do 

Tribunal 

24/09 (6ª-feira)

16h às 18h

Debatedores:
Elton Decker, servidor do TRT4; Juliano Machado dos Santos, 
servidor do TRT4, membro do Comitê Gestor de Equidade de 

Gênero, Raça e Diversidade.

Debate em Grupo

Análise do andamento dado às demandas dos servidores e das servidoras com 
deficiência no úl�mo encontro, em 2019, revendo as demandas

e propondo novas ações.



 Instrumento Brasileiro de 
Avaliação da Deciência

e Aposentadoria

28/09 (3ª-feira)

16h às 18h

Palestrantes:
Thiago Helton, Advogado Especialista em Direito das Pessoas com 
Deficiência. Pós-Graduado em Direito Cons�tucional e Advocacia 

Previdenciária; Ana Rita de Paula, Graduada em Psicologia, Mestre em 
Psicologia Social e Doutora em Psicologia Clínica.

Mediador:
Elton Decker, servidor do TRT4.

Palestra On-Line

Torna-se um desafio a superação da distância entre o Código IX da Seguridade 
Social, que regulamenta a reabilitação, par�cipação e inclusão social dos PCDs e 

vem sendo adotado pelo INSS desde 2001, e os conceitos de deficiência 
propostos na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) proposta pela OMS. Tais assimetrias  provocam inconformidade e 
frustração aos que buscam o direito de se aposentar.



 Debate sobre Legislação 

Acessibilidade Atitudinal

30/09 (5ª-feira)

15h às 16h

16h30min às 18h30min

Debatedoras/Palestrantes:
Déborah Prates, Advogada, Escritora e Palestrante; Josiane França, A�vista Sócio-

Polí�ca, Coordenadora Execu�va de Comunicação do Movimento Brasileiro de 
Mulheres Cegas e com Baixa Visão, Coordenadora Execu�va de Comunicação do 

Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência.
Mediadora:

Gladis Marques, servidora do TRT4.

Debatedora:
, Deputada Federal.Rejane Dias

Palestra On-Line

Acessibilidade a�tudinal. Conceito, Barreiras A�tudinais e como eliminá-las 
Acessibilidade a�tudinal no ambiente de trabalho; Acessibilidade A�tudinal na 

prá�ca,o que cada um pode fazer para mudar de a�tude em relação a 
Acessibilidade. Processo eletrônico e o acesso a jus�ça.

Dialogar e melhor compreender a situação atual dos direitos das pessoas com 
deficiências no Congresso



Avaliação e cer�ficação (11 horas/aula):
* Magistrados/as, servidores/as e estagiários/as do TRT4: 

Serão cer�ficados os/as magistrados/as, servidores/as e 
estagiários/as que acompanharem a a�vidade ao vivo, 

disponível no ambiente da Ejud4 On-Line, alcançarem a 
frequência mínima (75% para servidores/as e estagiários/as e 
integral para magistrados/as) e preencherem a avaliação de 

aprendizagem em até 10 dias após o evento.
* Magistrados/as e servidores/as de outros TRTs: Para fins 

de cer�ficação, é necessário que o/a servidor/a/ ou 
magistrado/a assista a todas as palestras e debates ao vivo, 
registrando a frequência no link disponibilizado a cada eixo. 
Após a conclusão da a�vidade, a Ejud4 enviará a relação de 

par�cipantes que tenham preenchido o formulário de 
frequência às respec�vas Escolas Judiciais, as quais poderão 

cer�ficar a a�vidade, caso entendam conveniente.
* Público externo: Não haverá cer�ficação.

Público-Alvo: magistrados/as, servidores/as e 
estagiários/as do TRT4 e público externo.

Local: Ejud4 On-Line, onde serão disponibilizados os 
links para o canal da Ejud4 no YouTube e para a 

plataforma Zoom.


