PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ª REGIÃO
NÚCLEO SECCIONAL DO CEARÁ

EDITAL DE INSCRIÇÃO
A Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, por meio do Diretor do Núcleo
Seccional do Ceará, Juiz Federal George Marmelstein Lima, em cumprimento ao
disposto no art. 93, inciso IV, da Constituição Federal, bem como na Resolução n.º 01,
de 06 de junho de 2011, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (ENFAM), e de conformidade com o art. 2º, inciso I, alíneas “b” e “c” da
Resolução CJF n.º 532/2006, que institui o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de
Pesquisa para Juízes Federais (PNA), torna públicas as condições para habilitação às 30
(trinta) vagas oferecidas para o Curso “Treinamento de Mídia”, que será realizado na
Sede da Seção Judiciária do Ceará, no período de 5 a 7 de agosto de 2013.

I - DO CURSO - Objetivo Geral
Qualificar os magistrados para as suas ações estratégicas, quais sejam:
relacionamento com a assessoria de comunicação social, com os órgãos de imprensa e
ao mesmo tempo conscientizá-los quanto à importância da comunicação institucional da
Justiça Federal e da construção de uma política de comunicação para a Justiça Federal.
O treinamento proporcionará aos participantes o entendimento das funções, dos
códigos e dos impactos da comunicação, desenvolvendo neles a capacidade de obter
maior segurança e conscientização quanto ao papel da imprensa, da Seção de
Comunicação Social, e quanto ao seu próprio papel, na qualidade de magistrado e de
porta-voz institucional, e de organizar adequadamente suas estratégias de comunicação.
O curso terá a duração de 20 (vinte) horas-aulas, conforme programação abaixo:
PROGRAMAÇÃO

Dia: 5 de agosto de 2013 (segunda-feira / manhã)
HORÁRIO
9h00-10h30

CONTEÚDO
Painel de Abertura:
Mídia e Judiciário

EXPOSITOR(ES)
Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas
Doutor em Direito pela
Pontifícia
Universidade
Católica de São Paulo.
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Desembargador Federal do
TRF 5a Região, Diretor da
Escola
de
Magistratura
Federal.

10h30-10h40
10h40-12h00

Leonardo Resende Martins
Master em Gestão Integrada
do Ambiente pelo Instituto
Universitario
di
Studi
Superiori da Universidade de
Pavia/Itália e MBA em Poder
Judiciário
–
Fundação
Getúlio Vargas. Juiz Federal
Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Ceará.
Intervalo
Painel 2:
Roberta Bastos
de
Como
melhorar
o Assessora-Chefe
Comunicação
Social
do
relacionamento com a
imprensa: a importância Conselho da Justiça Federal,
bacharel
em
Relações
da
comunicação Internacionais
e
em
estratégica
Comunicação
Social
Jornalismo, pela Universidade
de Brasília, especialização em
Linguística do Texto pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, especialização em
Comunicação
e
Marketing
Institucional, pela Universidade
Cândido Mendes (RJ).

Colaboradoras
Isabelle Câmara
Lorena Sá
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Dia: 5 de agosto de 2013 (segunda-feira/tarde)
HORÁRIO
CONTEÚDO
14h00-15h00 Painel 3
Relatos de profissionais da
imprensa
regional:
jornalismo impresso
15h00-16h00 Relatos de profissionais da
imprensa
regional:
radiojornalismo

EXPOSITOR(ES)
Erick Guimarães (Jornalista Grupo O POVO)

Nonato
Albuquerque
(Jornalista - Tribuna Band
News)

16h00-16h10 Intervalo
16h10-17h00 Relatos de profissionais da Ívila Bessa
imprensa
regional:
Especialista
webjornalismo

17h00-18h00

em Jornalismo
Digital
pelo
Instituto
Internacional
de
Ciências
Sociais (IICS) & Universidade
de
Navarra;
Jornalista
graduada pela Universidade
Federal do Ceará.
Relatos de profissionais da Roberto Moreira
formado
pela
imprensa
regional: Jornalista
Universidade Federal do Ceará.
telejornalismo
Diretor de Jornalismo da TV
Diário.

18h00-18h30 Espaço para debate e perguntas
Dia: 6 de agosto de 2013 (terça-feira/ manhã)
HORÁRIO
9h00-9h30

CONTEÚDO
Painel 4
Como agir em situações
de crise

EXPOSITOR(ES)
Adriana Dutra

Assessora de Comunicação do
Conselho da Justiça Federal.
Atuou como editora de

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ª REGIÃO
NÚCLEO SECCIONAL DO CEARÁ

publicações impressas e como
repórter de TV no programa
Via Legal da Justiça Federal.
9h30-10h30

Dione Tiago

Painel 5

Oficina de crise (exercício Coordenadora do Centro de
prático)
Produção da Justiça Federal. Está
à frente da equipe que é
responsável pelos programas Via
Legal e Momento Ambiental,
além
da
Rádio
Cidadania
Judiciária
produzida
pelo
Conselho da Justiça Federal
desde 2006.

10h30-10h40
10h40-12h00

Intervalo
Adriana Dutra (CJF), Dione
Mesa Redonda
A Justiça Federal como Tiago (CJF), Isabelle Câmara
fonte e produtora de (TRF5) e Luiz Gonzaga (JFCE)
notícias:
a
produção
jornalística do CJF e TRFs

Dia: 6 de agosto de 2013 (terça-feira/ tarde)
HORÁRIO
14h00-15h00

CONTEÚDO
Painel 6

Dicas
práticas
entrevistas.

EXPOSITOR
Dione Tiago

para Coordenadora

do Centro de
Produção da Justiça Federal. Está
à frente da equipe que é
responsável pelos programas Via
Legal e Momento Ambiental,
além
da
Rádio
Cidadania
Judiciária
produzida
pelo
Conselho da Justiça Federal
desde 2006.
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Adriana Dutra

Assessora de Comunicação do
Conselho da Justiça Federal.
Atuou como editora de
publicações impressas e como
repórter de TV no programa
Via Legal da Justiça Federal.
15h00-16h30

Atividade prática

Adriana Dutra

Assessora de Comunicação do
Gravação de
para TV e rádio

entrevistas Conselho da Justiça Federal.

Atuou como editora de
publicações impressas e como
repórter de TV no programa
Via Legal da Justiça Federal.
Colaboradoras
Dione Tiago (CJF)

16h30-16h40
16h40-18h00

Intervalo
(Continuação)
Apresentação do material
gravado, comentários e
avaliações

Adriana Dutra

Assessora de Comunicação do
Conselho da Justiça Federal.
Atuou como editora de
publicações impressas e como
repórter de TV no programa
Via Legal da Justiça Federal.
Colaboradoras
Dione Tiago (CJF)

18h00-18h30

Espaço para debate e perguntas

Dia: 7 de agosto de 2013 (quarta-feira/ manhã)
HORÁRIO
9h00-12h00

CONTEÚDO

EXPOSITOR(ES)

Visita a um veículo de
comunicação: Sistema
Verdes Mares de

Luiz Gonzaga Feitosa e
Lorena Sá
(Jornalistas da Justiça Federal no
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Comunicação - TV Diário e
Jornal Diário do Nordeste.

Ceará)

II - JUSTIFICATIVA
O termo “media training” (treinamento de mídia) designa um programa de
treinamento voltado principalmente para dirigentes de empresa e instituições diversas,
com o objetivo de prepará-los para o relacionamento adequado com a imprensa
(RABAÇA, Carlos Alberto e BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de
Comunicação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001).
No “media training”, os participantes têm a oportunidade de conhecer melhor o
funcionamento da imprensa, a filosofia dos diversos veículos e o método de trabalho
dos jornalistas. Apreendem regras básicas para a boa convivência com a imprensa,
técnicas de entrevista e de posicionamento diante de câmeras e microfones. Também
são orientados para enfrentar situações de crise, envolvendo assuntos delicados. Esse
preparo é fundamental para que a instituição que eles representam seja sempre uma
referência positiva na sociedade.
Nesse sentido, o treinamento desenvolve maior compreensão e segurança aos
profissionais, particularmente aqueles que, pela responsabilidade e visibilidade,
associados aos cargos que ocupam, são freqüentemente procurados pelas mídias.
Essa modalidade de treinamento faz parte das políticas de comunicação de
grandes empresas e órgãos públicos. O objetivo final é, ao aperfeiçoar os mecanismos
de interação com a imprensa, tornar mais transparente o relacionamento entre a
instituição e a sociedade. Afinal de contas, é principalmente por intermédio da imprensa
que o cidadão conhece a realidade ao seu redor.
Pesquisas na área da comunicação mostram que, ao preparar os seus porta-vozes
para um adequado e salutar relacionamento com a imprensa, a tendência é que seja
substancialmente reduzida a possibilidade de divulgação de notícias negativas ou
equivocadas a respeito da instituição e aprimorada a construção de uma imagem
institucional positiva, uma vez que são minimizados ou até mesmo eliminados os

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ª REGIÃO
NÚCLEO SECCIONAL DO CEARÁ

ruídos, os mal-entendidos e as lacunas na comunicação entre a instituição e seus
diversos públicos.
O “media training” é de fundamental importância para a credibilidade
institucional e para os profissionais que representam a instituição, que necessitam
conhecer a fundo a dinâmica de funcionamento dos diferentes veículos de imprensa,
assim como ter a clara noção de seu papel perante esses veículos e da correta
abordagem e postura no que diz respeito ao seu relacionamento com esses veículos.
Além desse treinamento específico voltado para os códigos e o modo de
funcionamento da mídia, pretende-se apresentar os conceitos contemporâneos de
comunicação estratégica e comunicação corporativa, comunicação integrada,
comunicação pública e a comunicação no Poder Judiciário, e a implantação de uma
política de comunicação para o Poder Judiciário e para a Justiça Federal,
especificamente, assim como o papel do Magistrado na construção dessa política e o
papel do Conselho da Justiça Federal como órgão de integração, planejamento
estratégico e coordenação administrativa da Justiça Federal.

III - DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas, entre os magistrados da Seção
Judiciária do Ceará, do TRF 5ª, Seccionais e Subseções, assim como para os assessores
de comunicação social da 5ª Região.
Havendo mais inscritos que o número de vagas presenciais dar-se-á prioridade
aos magistrados em processo de vitaliciamento e, logo após, por ordem cronológica de
inscrição os demais magistrados.
IV - DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Obtida a freqüência de, pelo menos, setenta e cinco por cento (75%) das
atividades programadas, o aluno será avaliado através da produção de um paper com
um mínimo de 6 (seis) e um máximo de 8 (oito) páginas, tendo por objeto um estudo de
caso.
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O paper, que deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias após o encerramento do
curso, será avaliado pela direção do Núcleo da ESMAFE-CEARÁ ou por um dos
professores, por indicação da coordenação do curso, que o classificará através de um
dos conceitos: ótimo, bom, regular ou inadequado.
O paper, em formato de arquivo eletrônico compatível com o Microsoft Word
2007, ou com o Adobe Acrobat Reader (.pdf), deverá ser encaminhado por correio
eletrônico ao endereço esmafe@jfce.jus.br, sem identificação de autoria no corpo do
texto, mas apenas na mensagem de encaminhamento, de forma a possibilitar a
apreciação impessoal por parte do avaliador.
V - DAS INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas no período de 10 a 31 de julho, até as 18h00,
através do e-mail: esmafe@jfce.jus.br. O pedido de inscrição deverá conter
necessariamente: nome completo sem abreviações, cargo exercido, lotação, e-mail
particular ou profissional e telefones para contato.
A confirmação das inscrições será comunicada através do correio eletrônico,
progressivamente à realização dos registros das inscrições em nosso banco de dados.

VI - DO CUSTEIO DE DESLOCAMENTOS

A Administração (Diretoria do Foro) decidirá sobre o custeio das despesas
relativas ao deslocamento de magistrado federal lotado em Subseção pertencente à
Seção Judiciária do Ceará.
Atenção: as solicitações de passagens, diárias e indenizações de transporte
devem ser encaminhadas para o e-mail da Secretaria Administrativa:
secad@jfce.jus.br, informando o título e a data do evento.
VII – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO CERTIFICADO

Para obter o certificado do curso, o aluno deverá:
a) obter freqüência mínima de 75% em todas as atividades programadas;
b) obter conceito igual a “ótimo” ou “bom” no paper (estudo de caso)
apresentado dentro do prazo estabelecido neste edital.
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Solicitamos, ainda, que tendo em vista a necessidade de envio de todos os
trabalhos numa mesma data para a correção por parte dos professores, nos envie os
trabalhos dentro do prazo de entrega.
Fortaleza, CE, 10 de julho de 2013.

Juiz Federal George Marmelstein Lima
Diretor do Núcleo Seccional da ESMAFE 5ª, no Ceará.

