
MATRIZ PEDAGÓGICA

CURSO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

Realização: 3 A 17 de maio de 2021                                                   
Coordenação: Desembargador Caetano Levi Lopes
Carga horária: 20 horas/aulas



Oferecer capacitação para permitir ao aluno identificar os riscos do tratamento de
dados nas relações de trabalho e os cuidados que devem ter para gerenciar o
tratamento de dados na área trabalhista.

Tema do módulo: 
     Direitos fundamentais nas relações de trabalho

Formador: Raphael Miziara
Tutor: Paulo Dornelles

Metodologia:
Videoaula: 100 min
Fórum de discussão formativa I: 50 min
Fórum de estudo de caso I (questão subjetiva): 50 min
Leitura de materiais complementares: 100 min

Carga Horária total do módulo:
5 horas –incluindo a interatividade no AVA

Você aluna (o) receberá acesso a sala virtual do curso, com tutoriais que
auxiliarão no uso das ferramentas disponibilizadas no ensino EaD.
O curso será realizado na plataforma EAD da ENM, as informações de acesso
serão enviadas via e-mail. 

OBJETIVO GERAL DO CURSO

PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO

MÓDULO I

AMBIENTAÇÃO

03/05/21 

04/05/2021 A 06/05/2021



Tema do módulo: 
     Aplicação da LGPD aos contratos de trabalho

Formador: Volia Bonfim Cassar

Metodologia:
Videoaula: 100min
Fórum de discussão formativa I: 50min
Fórum de estudo de caso I (questão subjetiva): 50min
Leitura de e-book explicativo: 100 min

Carga horária total do módulo: 
5 horas –incluindo a interatividade no AVA 

MÓDULO II

07/05/2021 A 09/05/2021

MÓDULO III
10/05/2021 A 12/05/2021

Tema do módulo: 
     Aplicação da LGPD aos contratos de trabalho - Parte 2

Formador: Fabrício Lima Silva

Metodologia:
Videoaula: 100min
Fórum de discussão formativa I: 50min
Fórum de estudo de caso I (questão subjetiva): 50min
Leitura de e-book explicativo: 100 min

Carga horária total do módulo: 
5 horas –incluindo a interatividade no AVA 



Tema do módulo: 
Hipóteses Especiais e o Término do Tratamento e Aplicação da LGPD
ao Processo do Trabalho

Formador: Iuri Pinheiro Pereira 

Metodologia:
Videoaula: 100min
Fórum de discussão formativa I: 50min
Fórum de estudo de caso I (questão subjetiva): 50min
Leitura de e-book explicativo: 100 min

Carga horária total do módulo: 
5 horas –incluindo a interatividade no AVA 

MÓDULO IV

13/05/2021 A 15/05/2021



A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à
avaliação individual, está se dará por meio de registro reflexivo. Já a
avaliação coletiva será realizada a partir da participação dos alunos nos
fóruns de discussão e debates, caracterizando-se, assim, a avaliação
contínua do curso.

 

A avaliação de reação ocorrerá ao final do curso com objetivo de avaliar a
estrutura curricular, o professor responsável, o professor facilitador de
aprendizagem e a metodologia aplicada.

O certificado de conclusão será disponibilizado aos discentes que
obtiverem frequência igual ou superior a 75% de participação.

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO

CERTIFICADOS

Bom curso!

16/05/2021

16/05/2021

17/05/2021


