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Os meses de agosto e setembro trouxeram várias novidades para a capacitação na SEJUS. 
Pela primeira vez houve a oferta interna do curso de Comunicação Não-Violenta, ministrada 
por uma servidora da Pasta. O curso foi um sucesso e já há previsão de oferta para os meses 
de setembro, outubro e novembro. Além disso, houve a primeira e a segunda reunião da 
Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho bem como a primeira edição do Setembro 
Amarelo voltado para os servidores da SEJUS.  Confira essa e outras novidades no nosso 
Boletim Informativo de Capacitação de setembro! 

Data: 21 a 25/10/2019
Local: Escola de Governo
Horário: 13h às 17h
Quantidade de vagas: 20
Link para a inscrição: 
https://forms.gle/mz6qdzyb9mbz4ody6

Data: 25 a 29/11/2019
Local: escola de governo
Horário: 8h às 12h
Quantidade de vagas: 20
Link para a inscrição: 
https://forms.gle/jyw6lfgpiqa8dqfa7

“Comunicação Empática” - um 
convite à prática da Comunicação 
Não Violenta 

A Secretaria de Justiça e Cidadania do 
Distrito Federal, por meio da Coordenação 
de Gestão de Pessoas em parceria com a 
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, 
realizou o curso de “Comunicação Empática” 
- um convite à prática da Comunicação Não 

Violenta. O curso foi realizado durante o período de 26 a 30 de agosto, no auditório da SEJUS, 
situado na antiga Rodoferroviária de Brasília e contou com a participação de 20 servidores.

Você sabe o que é a Comunicação Não Violenta?

A Comunicação Não Violenta (CNV) é uma importante ferramenta para a compreensão 
e resolução dos conflitos de maneira pacífica. Ela comporta um valioso sistema que está 
associado a linguagem, ao pensamento e ao desenvolvimento de habilidades de comunicação, 
realizada de maneira clara, responsável e empática. Ela visa a conexão genuína entre as 
pessoas, abrindo espaço para o diálogo, para a compreensão e negociação, possibilitando, 
assim, caminhos mais sustentáveis de se relacionar com os conflitos existentes juntos aos 
mais diversos espaços sociais.

Qual o objetivo do curso e como ele pode auxiliar o contexto de trabalho?

O objetivo do curso é promover capacitação dos servidores para a utilização da linguagem da 
CNV, como uma ferramenta de inteligência relacional que pode ser utilizada na mediação de 
conflitos intra e interpessoais e profissionais.

     Quer participar das próximas turmas?



Setembro Amarelo

O movimento Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre 
a prevenção do suicídio. Envolvida com esse propósito, a SEJUS realizou as 
palestras “Como prevenir e lidar com a depressão” ministrada pelo servidor 
Otávio Guimarães e “Setembro Amarelo: O que a autoestima tem a ver com 
isso?”  Apresentada pela servidora Ívena Pérola do Amaral Santos. O evento 
aconteceu no auditório da sede da Sejus no dia 23/09/2019 e contou com a 
presença de servidores de diversas áreas.

Destacamos a fala do palestrante Otávio Guimarães:

“A prevenção deve ser nosso foco principal. De forma geral, as pessoas 
desconhecem o quanto podem estar prejudicando a sua saúde mental. A depressão é a 
doença mais incapacitante do mundo, segundo a OMS, e pode levar à morte.”

www.sejus.df.gov.br

Fale conosco

A Gerência de Capacitação e Desenvolvimento está inserida na es-
trutura da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e está aberta 
a sugestões e novas ideias. Caso queira falar conosco, estamos 
disponíveis nos seguintes canais:

Telefone: (61) 2104-4244  •   E-mail: gecap@sejus.df.gov.br

2ª Ambientação

Aconteceu, nos dias 08 a 12 de agosto, a segunda edição de 2019 do Curso de Ambientação 
para Novos Servidores. A carga horária total foi de 40 horas, sendo que o conteúdo foi 
adaptado de acordo com o retorno dado pelos participantes da primeira edição. Os 40 novos 
servidores foram integrados com sucesso e já começaram os trabalhos para estruturarmos a 
terceira edição de 2019.

Qualidade de Vida no Trabalho

No dia 12 de setembro houve a primeira reunião da Comissão de Qualidade de Vida no 
Trabalho da Secretaria de Justiça e Cidadania. O encontro teve o propósito de estabelecer 
um alinhamento cognitivo entre os integrantes, apresentar a base teórica que fundamentará 
o trabalho a ser realizado e discutir as ações que serão conduzidas pela equipe. Os próximos 
encontros já estão marcados e em breve serão anunciadas as demandas de trabalho da 
comissão.

Quer saber um pouco mais da abordagem escolhida de QVT? Confira o texto “Ôfu-
ro Corporativo” do Prof. Dr. Mário César Ferreira: http://www.ergopublic.com.br/arqui-
vos/1256395632.59-arquivo.pdf

Horário Especial

Com o objetivo de facilitar a requisição via SEI do Horário Especial para o Servidor Estudante, 
a Gerência de Análise Funcional e Desenvolvimento de Carreira – GECAR, disponibilizou o 
passo a passo para a solicitação. O manual pode ser acessado por meio do link: sejus.df.gov.br/
gestao-de-pessoas/


