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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

-----------------  Doação de materiais, 
equipamentos, 
mobiliários, entre outros 
para escolas e 
associações da área da 
educação 

2020  Infraestrutura 
escolar 

Realizar a doação de materiais, 
equipamentos, mobiliários, entre outros 
para escolas e associações da área da 
educação, com o objetivo de auxiliar no 
cumprimento do ODS 4 para assegurar 
a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e para promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todas e todos 

PROAD 7832/2020 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Palestra "Múltiplas 
dimensões da 
sustentabilidade e a 
Administração Pública" 

2020 Socioambiental Difundir conceitos de sustentabilidade e 
apurar as ações sustentáveis no âmbito 
da Justiça do Trabalho. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Curso: Práticas 
ambientais saudáveis 
[Educere] - EaD 
Autoinstrucional  

2020 Socioambiental Apresentar técnicas saudáveis 
direcionadas à preservação e bem-estar 
do meio-ambiente. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Curso: Responsabilidade 
socio ambiental [Educere] 
- EaD Autoinstrucional  

2020 Socioambiental Desenvolver no participante o 
conhecimento prático de habilidades e 
instrumentos relacionados à 
responsabilidade socioambiental no dia 
a dia e no ambiente de trabalho 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Curso: Judiciário 
Sustentável - EaD 
Autoinstrucional  

2020 Socioambiental Difundir conceitos de sustentabilidade e 
apurar as ações sustentáveis no âmbito 
da Justiça do Trabalho. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Curso: Ética e 
responsabilidade social 
[Educere] - EaD 
Autoinstrucional  

2020 Socioambiental Possibilitar a todos os servidores do 
TRT12 participarem de capacitações, de 
acordo com seu interesse e 
disponibilidade, no intuito de ampliarem 
seus conhecimentos jurídicos e afins. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Curso: Gerenciamento e 
resolução de conflitos 
[Educere] - EaD 
Autoinstrucional  

2020 Educação Possibilitar a todos os servidores do 
TRT12 participarem de capacitações, de 
acordo com seu interesse e 

-----------------  
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

disponibilidade, no intuito de ampliarem 
seus conhecimentos jurídicos e afins. 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Curso: Relações 
interpessoais no trabalho 
[Educere] - EaD 
Autoinstrucional  

2020 Educação Possibilitar a todos os servidores do 
TRT12 participarem de capacitações, de 
acordo com seu interesse e 
disponibilidade, no intuito de ampliarem 
seus conhecimentos jurídicos e afins. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 "Curso: Comunicação 
Assertiva e Não Violenta 
[Educere] - EaD 
Autoinstrucional 

2020 Educação Desenvolver no participante o 
conhecimento da importância da prática 
da comunicação assertiva e não violenta 
na vida pessoal e profissional. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Matéria: "Escola Judicial 
vai realizar painéis 
virtuais sobre impactos da 
pandemia nas relações de 
trabalho"  

2020 Educação Os conteúdos foram focados nos 
impactos da pandemia da covid-19 nas 
relações de trabalho e nos estudos 
sobre audiências telepresenciais, além 
de outros temas de interesse, 
totalizando 75 horas de capacitação 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Matéria "Cursos 
presenciais estão 
suspensos, mas opções 
online estão disponíveis" 
(19/03/2020) 

2020 Educação O Seduc disponibiliza uma grande 
variedade de cursos a distância, em 
várias áreas do conhecimento. Muitos 
deles estão disponíveis sem tutoria, e 
você pode acessar a qualquer 
momento. 
São oferecidos cursos como Direito do 
Trabalho, Direito Administrativo, 
Sistemas de Informática, Ética, 
Responsabilidade ambiental, Libras, 
além de conteúdos como talk shows, 
pílulas de Língua Portuguesa, 
seminários, colóquios e palestras. O 
Seduc também disponibiliza o acesso a 
mais de 60 cursos por meio do Instituto 
Educere.Todas as atividades são 
gratuitas. 

-----------------  
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Matéria "O momento é de 
se capacitar!" 
26/03/2020) 

2020 Educação O Seduc oferece vários cursos, com ou 
sem tutoria, para realizar durante a 
quarentena. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Matéria "Seduc sugere 
opções de cursos a 
distância" (30/04/2020) 

2020 Educação O Seduc oferece vários cursos, com ou 
sem tutoria, para realizar durante a 
quarentena. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Revista - Edital para 
receber artigos para 
edição n.32 da Revista do 
TRT12, ano 2020 

2020 Educação Os artigos devem ser inéditos e ter de 
10 a 30 páginas versando sobre os 
seguintes temas: “Direito, inovação e 
responsabilidade social” e  “Os impactos 
da covid-19 nas relações de trabalho”. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Palestra com ênfase na 
Conciliação - Programa de 
Visitação Pública Virtual 
(live) 

2020 Educação Assegurar o compromisso deste 
Tribunal com a valorização e inclusão 
dos estudantes universitários 
promovendo oportunidades de 
aprendizagem. 

PROAD 10664/2020 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 Palestra "Palestra: 
Desafios e expectativas - 
Mudanças no decorrer da 
carreira" (14/08/2020) 

2020 Educação Manter a qualificação profissional 
permanente, a atualização da 
informatização do processo de trabalho, 
a experiência crescente de novas 
tecnologias e, também, das adequações 
ao trabalho remoto em um curto espaço 
de tempo em virtude da emergência 
gerada pela pandemia do novo 
coronavírus. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 1º Módulo Telepresencial 
- Direito Inovação e 
Responsabilidade Social 
(27/08/2020 e 
28/08/2020) 

27 e 28 de 
agosto de 
2020 

Direito, inovação e 
responsabilidade 
social 

Atuar com conhecimento sobre os 
grandes dilemas éticos, concretos e 
políticos da contemporaneidade. 
Promoção do meio ambiente de 
trabalho saudável.  
Aplicar métodos consensuais de 
resolução de disputas individuais e 
coletivas. 

-----------------  
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

TRT12 2º Módulo Telepresencial 
- Direito Inovação e 
Responsabilidade Social 
(15/10/2020 e 
16/10/2020) 

15 e 16 de 
outubro de 
2020 

Direito, inovação e 
responsabilidade 
social 

Atuar com conhecimento sobre os 
grandes dilemas éticos, concretos e 
políticos da contemporaneidade. 
Promoção do meio ambiente de 
trabalho saudável.  
Aplicar métodos consensuais de 
resolução de disputas individuais e 
coletivas. 

-----------------  

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

------------------- Elaboração de uma 
Cartilha de Acessibilidade 
do TRT da 12ª Região, 
para o público-alvo 
adulto, tanto para quem 
não tem deficiência, como 
para quem é pessoa com 
deficiência, bem como 
para as pessoas que 
trabalham nos recursos 
humanos e a sociedade 
em geral, com o objetivo 
de apresentar conceitos, 
informações e orientações 
a serem observadas no 
relacionamento com 
pessoas com deficiência. 

2020 Acessibilidade Praticar a acessibilidade e a inclusão 
como meio de transformação social é 
acreditar num futuro com maior 
qualidade de vida. Assim, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região - 
Santa Catarina desenvolve ações de 
acessibilidade e inclusão junto as suas 
rotinas de atividades para o 
cumprimento desses objetivos. 

PROAD 10592/2020 

ODS4 - Educação de 
Qualidade 

------------------- Cartilha sobre cidadania 
denominada de “Você 
Sabia? Conversando 
sobre cidadania”. 

2020 Educação A nova cartilha amplia o leque de 
materiais ofertados pelo Programa, 
buscando despertar nas crianças a ideia 
de cidadania, a organização do Estado 
Brasileiro, o direito ao voto, a atuação 
dos três Poderes, enfocando o papel 
exercido pelo Judiciário e 
especificamente pela Justiça do 
Trabalho, inserindo ainda a temática do 
combate ao trabalho infantil e o 
estímulo à aprendizagem. 

Em elaboração 
 
PROAD 10593/2020 
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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS4 - Educação de 
Qualidade ------------------- 

Elaboração e divulgação 
do vídeo “Programa 
Jovem Aprendiz” 

2020 
Combate ao trabalho 
infantil e estímulo à 
aprendizagem 

A ação proposta tem o objetivo de 
sensibilizar e chamar a atenção da 
sociedade em geral, que a 
aprendizagem é um importante 
instrumento de profissionalização de 
adolescentes, na medida em que 
permite sua inserção simultânea no 
mercado de trabalho e em cursos de 
formação técnico-profissional, com 
garantia de direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

Em elaboração 
 

 


