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Dados pessoais do(s) 

Nome do autor(es) da prática: ANA CAROLINA RAMOS JORGE e GRAZIELLE FROTA MONTE 
COELHO 

Cargo/curso universitário: Servidoras Seção Judiciária de Minas Gerais e do TRF1, 
respectivamente analista judiciário  

Órgão Cidade/UF: Belo Horizonte e Brasília 

Síntese da prática: Cursos de Formação/Capacitação virtual de Conciliadores da Justiça 
Federal da 1ª Região. 

Título: CURSO DE FORMAÇÃO VIRTUAL DE CONCILIADORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª 
REGIÃO 

Categoria: Boas práticas dos servidores na Justiça Federal 

Descrição até 4000 caracteres: O Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região 
(SistCon) realizou, até o momento, três cursos virtuais de formação de conciliadores 
voluntários, sob a tutoria, criação de conteúdo na plataforma moodle e supervisão 
pedagógica das servidoras acima. A capacitação, que ocorre pelas plataformas Teams (parte 
síncrona) e Moodle (parte assíncrona), tem o intuito de proporcionar conhecimentos 
teóricos e práticos que permitam o desenvolvimento de competências e habilidades 
relacionadas à condução de sessão de conciliação. 

Gratuito, os cursos são voltados para os servidores do TRF1, das Seções e Subseções 
Judiciárias vinculadas à 1ª Região e candidatos a conciliadores voluntários. 

Estamos, neste momento, priorizando a realização de cursos de formação de conciliadores 
voluntários no formato virtual, pelos seguintes motivos: 

a) Para fazer frente à nova realidade imposta pela pandemia Covid-19. 
b) Atender a locais distantes dentro do TRF1 sem necessidade de deslocamento, 

diminuindo custos. 
c) Atender a demandas inferiores ao numero mínimo necessário para realização de um 

curso específico para a localidade. 
d) Para obter aliar as vantagens pedagógicas percebidas nos cursos EAD (atividades 

assíncronas) com as vantagens dos cursos presenciais, bem como eliminar as 
desvantagens percebidas em ambos, pois o formato virtual com aulas síncronas e 
atividades assíncronas permitiu o incremento do saber teórico, característico dos 
cursos à distância, sem a perda do saber fazer, característico dos cursos presenciais. 

O conciliador tem papel fundamental na pacificação de conflitos sociais. Ele atua como um 
auxiliar do sistema da Justiça, facilitando o diálogo entre as partes e estimulando a busca por 
soluções compatíveis com os interesses em pauta.  

A formação consiste em uma importante ação de cidadania promovida pelo Sistema de 
Conciliação do TRF da 1ª Região, que, além de promover a Cultura de Paz, pode colaborar, 
ainda, para o incremento das sessões de conciliações virtuais, que continuarão a ser 
realizadas nas Seções e Subseções judiciárias do nosso TRF1, mesmo no cenário após a 
pandemia. 



Datas das formações:  

Curso de Formação I (09 encontros on-line) 05/10/2020 23/10/2020   

Curso de Formação II  (09 encontros on-line) 01/03/2021 30/03/2021   

Curso de Formação III (09 encontros on-line) 02/06/2021 07/07/2021  


