PRODUÇÃO DE PROVAS DIGITAIS
Turmas 8, 9 e 10 - agosto
CURSO A DISTÂNCIA

Período: (Turma 8) 2 a 6 de agosto
Carga Horária: 20 horas
(Turma 9) 9 a 13 de agosto
(Turma 10) 30 de agosto a 3 de setembro
Acesso: ead.csjt.jus.br

E-mail: ead@csjt.jus.br

Coordenadora do Curso: Andréia/Danielle

Fone: (61) 3043-3391

INFORMAÇÕES DO CURSO:
Objetivo do Curso

Conteúdo
Programático

Metodologia

O curso visa a formação de servidores lotados em gabinetes das Varas do Trabalho,
para que possam auxiliar os magistrados na busca de registros digitais, voltados à
demonstração de fatos controvertidos, a fim de formentar a realização da instrução
processual com o uso de recursos tecnológicos.
MÓDULO I - Fontes abertas; aspectos legais, fundamentos de validade e garantia da
cadeia de custódia probatória; estudo de ferramentas digitais.
MÓDULO II – Telemáticas de ações judiciais.
O curso será realizado na modalidade a distância, no formato telepresencial, e
consistirá de 5 aulas ao vivo, por meio da plataforma Google Meet.
Para o bom andamento do curso, se faz necessário que o participante instale todas
as ferramentas descritas no Tutorial de instalação de ferramentas (Sistema
operacional Windows).

Instrutor

Guilherme Caselli de Araújo é delegado de polícia do Estado de São Paulo e
professor de Direito Digital e Investigação Digital na Faculdade Baiana de Direito. É
pós-graduado no MBA em Transformação Digital pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, especialista em Direito Digital pela Universidade de
Coimbra, Portugal, professor internacional de Direito Digital e Investigação Digital
capacitado pela Child Rescue Coalition, dos Estados Unidos da América.

Avaliação de Reação

Será disponibilizado um módulo específico para a avaliação de reação do evento,
após a conclusão do curso.

Certificação

Cancelamento

Para obtenção do certificado serão exigidos:
1- Frequência de, no mínimo, 80% no total do curso (máximo de 1 dia de falta);
2 - Preenchimento da Avaliação de Reação em tópico específico;
3 - Aceite do Termo de Confidencialidade do curso.

O cancelamento da matrícula poderá ser realizado até 1 dia útil após o
encerramento do prazo de inscrição.

