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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Campanha “Somos 
diferentes, isso é o que 
nos une”. 

2020 Campanha de inclusão 
Social 

A iniciativa teve como objetivo garantir 
ambientes de trabalho inclusivos. 

Em elaboração 

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

SEDE Adaptação de seis 
banheiros para pessoas 
com deficiências no hall do 
1º, 3º, 6º, 7º, 9º e 10º 
pavimentos. 

2020 Acessibilidade A iniciativa teve como objetivo garantir 
ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos e 
em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. 

PROAD 10000/2020 

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Magistrados, servidores e 
estagiários com deficiência 
avaliam acessibilidades do 
Tribunal (Pesquisa) 

2020 Acessibilidade Magistrados, servidores e estagiários que 
responderam à pesquisa aplicada em março 
pelo Comitê Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão do TRT-SC avaliam seu ambiente de 
trabalho como plenamente acessível. O 
resultado foi apresentado na sexta (12), em 
reunião por videoconferência realizada entre os 
membros do Comitê, sob a presidência da juíza 
Maria Aparecida Jerônimo. 

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

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Curso Compartilhando 
leituras - Pessoas com 
deficiência e o isolamento 
social  

2020 Acessibilidade Refletir acerca do isolamento social que atinge 
as pessoas com deficiência antes da chegada 
do COVID-19. 

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

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

------------- Divulgação da Campanha 
do STF "Direito em Libras"  

2020 Acessibilidade Refletir sobre a inclusão social e promoção da 
cidadania das pessoas com deficiência auditiva. 

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

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

------------- Participação na 
organização da Semana 
Inclusiva de SC 

2020 Acessibilidade Promover a inclusão de pessoas com 
deficiência e reabilitados(as) do INSS no 
mercado de trabalho, chega em sua 6ª edição 
em formato virtual e para todo o Estado de 
Santa Catarina. A SISC é um evento organizado 
pelo Ministério Público do Trabalho em Santa 
Catarina (MPT) e pela Superintendência 
Regional do Trabalho de Santa Catarina, 
vinculada ao Ministério da Economia, em 

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

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

parceria com mais de 40 entidades 
governamentais e não governamentais do 
Estado. 

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Palestra: Sensibilização 
para com Pessoas com 
Deficiência, no Ambiente 
de Trabalho  

2020 Acessibilidade Refletir sobre a inclusão social e promoção da 
cidadania das pessoas com deficiência. 

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

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Mesa Redonda sobre o 
nome social 
 

2020 Redução das 
desigualdades 

Oportunizar a compreensão mais ampla do 
tema por meio de abordagem que enfoca o 
aspecto sociológico, psicológico e legal em 
relação à identidade de gênero, mais 
especificamente sobre o uso do nome social no 
ambiente laboral e nas relações de trabalho. 
Alinhar o entendimento sobre a possibilidade 
de uso do nome social em registros funcionais, 
sistemas e documentos dentro do Poder 
Judiciário, como preconizado no artigo 7º da 
Resolução CNJ nº 270/2018. 

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

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

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

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

------------------- 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. 

PROAD 10593/2020 

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Debate: diversidade no 
mundo contemporâneo - a 
diferença é o que nos une. 

2020 Diversidade Sensibilizar e informar servidores sobre 
diversidade e diferenças de gênero/ religião/ 
etnia entre o corpo funcional, destacando o 
respeito e a diversidade, com abordagem 
contextualizada e antropológica sobre o viver 
em sociedade. 

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

ODS10 - Redução das 
Desigualdades 

TRT12 Portaria CR n. 6/2020: 
Procedimento remoto de 
atermação e atendimento 
virtual dos jurisdicionados 
não assistidos por 
advogado. 

2020 Acessibilidade Estabelecer o procedimento de atermação de 
demandas de partes não assistidas por 
advogado pelo meio virtual, de forma não 
presencial. 

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

 


