Programa de Orientação “ Paternidade Responsável”

Escola Judicial do TRT 24ª Região disponibiliza aos magistrados e servidores o curso
autoinstrucional na modalidade EAD “Quando nasce um pai – Orientações básicas sobre
Paternidade Responsável”.
O curso é mais uma opção que o magistrado ou servidor têm para receber as informações da
paternidade na primeira fase de vida do(a) bebê (consanguíneo ou adotivo) e ter o benefícios
da prorrogação da licença paternidade para mais 15 dias após os cinco dias da licença
regulamentar, nos termos do artigo 5º da Resolução CSJT nº 176, de 21 de outubro de 2016,
atualizado pela Resolução CSJT Nº 227, de 23 de novembro de 2018.
Orientamos que o programa deve ser realizado antes do nascimento, da guarda para adoção ou
da adoção, para que haja tempo hábil para a certificação e solicitação pelo interessado da
prorrogação da licença.
Público-alvo: Magistrados e Servidores do TRT 24, na proximidade do início da paternidade
(biológica ou adotante).
Carga horária: 8 horas
Inscrição: para se inscrever no programa o interessado deverá realizar solicitação via Proad
(Assunto: Capacitação: Solicitação de Capacitação) e entrar em contato com a Escola Judicial
(67)3316-1872/1750 solicitando o acesso. Após o término do curso o certificado será juntado no
Proad e encaminhado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para os trâmites necessários.
Período de realização: Não há período mínimo ou máximo, mas orientamos que não exceda 30
dias, para a melhor a didática.
Conteúdo Programático:
Módulo I - Paternidade responsável
Aula 1: Paternidade responsável e seus benefícios
Aula 2: Do planejamento familiar até o parto
Módulo II - Aleitamento materno
Aula 1: Benefícios do aleitamento materno
Aula 2: Mamãe saiu. E agora, como amamentar? Orientações sobre a extração, a conservação
e a oferta do leite materno extraído

Módulo III - Alimentação e estimulação psicomotora do bebê
Aula 1: Introdução de alimentos: Quando e como fazer
Aula 2: Estimulando o desenvolvimento psicomotor ao longo do primeiro ano de vida
Créditos do Curso EAD:
Conteudistas: Adriana Aragão Craveiro Leite (Médica graduada pela Universidade de Brasília,
Médica especialista em Pediatria com formação em residência médica em pediatria pelo
Hospital Regional da Asa Norte - Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Membro Titular da
Sociedade Brasileira de Pediatria. Mestre pela Universidade de Brasília. Médica pediatra e Chefe
da Seção de Assistência Materno-Infantil do Supremo Tribunal Federal) e Patrícia da Gama
Radaelli (Nutricionista com especialização em Educação e Promoção da Saúde e Mestrado em
Nutrição Humana, todos pela Universidade de Brasília. Professora Titular da disciplina Nutrição
Materno-Infantil no Centro Universitário de Brasília – UniCeuB, de julho de 2004 a fevereiro de
2005. Analista Judiciário/Nutrição no STF e na Seção de Assistência Materno-Infantil desde 2001,
tem como atuações principais os trabalhos desenvolvidos no Berçário e nos atendimentos
ambulatoriais.)
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