ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: DEZEMBRO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES:
ITEM

USUÁRIO

567 / ELOGIOS: 476

OBSERVAÇÃO

/ SUGESTÕES: 76
ASSUNTO
TRATADO

1 ELOGIO - AULA AO VIVO - EXCEL AVANÇADO servidor/usuário AVEXA032021 – Carlos André
- Professor excelente

Aula ao Vivo

4 ELOGIOS - AULA AO VIVO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AVLIC012021- Leticia
D’aiuto.
-Gostaria de parabenizar a professora.
servidor/usuário
-Muito bom o curso!
-Curso excelente!!
-Meus agradecimentos pelos ensinamentos e tempo
despendido.

Aula ao Vivo

03 ELOGIOS - AULA AO VIVO - PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO - SISTEMA PJE PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - AVPOJ012021 – Adriana
Crespo
servidor/usuário
-Excelente curso, necessário para nosso trabalho, pois cada
vez mais precisamos lidar com o sistema PJE.
-Professora excelente.
-Parabéns! Curso muito útil para os OJAs!

Aula ao Vivo

49 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: COLETA SELETIVA:
LEGISLAÇÃO, ASPECTOS RELEVANTES E IMPLEMENTAÇÃO
NAS COMARCAS - PVSEL012021 – Tatiana Ramos
-Palestra magistral!
servidor/usuário
-Tema muito importante para o meio ambiente
-Palestrante excelente. Parabéns!
-Indiscutível a clareza prestada pela instrutora Tatiana, a
qual conheço há anos.

Palestra ao Vivo

/ RECLAMAÇÕES: 15

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA

03 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: BLOQUEIO DE
APLICATIVOS E CRIPTOGRAFIA - PGBLO042021 – Livia Leal
servidor/usuário -Adoro os cursos da Lívia!!!
-Professora excelente!!!
-Ótima palestra

Palestra Gravada

05 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO
CICLO DE VIDA DO PRODUTO - PGCOL042021 – Dayse
Alves
-Ótima instrutora, domina completamente o tema.
servidor/usuário -O curso foi muito objetivo e avaliação coerente com o
cronograma.
-Discussão indispensável, com palestrante que demonstra
interesse no tema, que cativa. Gostei muito.
-Parabéns a palestrante.
-Palestrante ótimo domínio do tema

Palestra Gravada

08 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DA
PANDEMIA NA EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PGCPC032021 – José Cláudio Torres Vasconcelos
-Excelente palestrante
-Excelente
servidor/usuário -Palestra útil, inteligente, prática e bem exposta.
-Excelente explanação.
-Excelente palestrante!
-Melhor instrutor da ESAJ de todos os tempos!!!
-Muito boa a palestra.
-Palestrante motivado, que sempre empolga. Parabéns!

Palestra Gravada

5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: HERANÇA
DIGITAL - PGHER032021 - LIVIA TEIXEIRA LEAL
-Esse tema realmente é muito interessante. Gostei muito.
Parabéns pela pesquisa e apresentação, muito bom!
-As palestras da Livia são sempre excelentes, espero poder
servidor/usuário
assistir várias outras no próximo ano
-EXCELENTE PALESTRANTE
-Ótima palestrante. Eloquente, objetiva e assunto
totalmente atual
-Gostei muito. Fiquei satisfeito em ter feito a inscrição.

Palestra Gravada

6 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE - PGMOR042021 - LETICIA D´AIUTO DE MORAES
FERREIRA
-ÓTIMA INSTRUTORA, DOMINA TOTALMENTE O TEMA
-excelente
servidor/usuário -ÓTIMA PALESTRANTE. DOMINA O TEMA.
-Ótima palestra realizada com linguagem simples e
didática.
-Parabéns pela escolha das situações e questões mais
relevantes, muito atuais.
-Ótima palestra

Palestra gravada

16 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A CONSTRUÇÃO
HISTÓRICA DO PAPEL FEMININO MARIA - PGPAP022021 AGLAE TEDESCO VILARDO
-Fantástica a palestra. Sou pai de duas meninas, e a
abordagem do tema foi perfeita.
- MAGISTRADA PALESTRANTE EXCEPCIONAL E
INSPIRADORA
- Excelente palestra! Tema super importante!
-O tema da palestra é muito importante. Agora fiquei
interessada na leitura do livro. Obrigada!
-acessibilidade muito boa e plataforma bem auto
explicaRva
-Palestra maravilhosa. Em alguns momentos cheguei a me
servidor/usuário arrepiar e emocionar. Sou grata pela oportunidade de
Palestra Gravada
adquirir novos conhecimentos e reﬂexões.
-Que tema atual e relevante. Fiquei interessada na obra
apresentada pela palestrante.
-Muito boa a explanação, e as importantes questões
tratadas.
-A melhor palestra que já assisti na ESAJ! Quero mais
palestras abordando temas feministas! Parabéns à
Magistrada pelo excelente conteúdo!
-Parabéns pela escolha do tema e pela escolha da
palestrante! Palestra impresvindível para a reflexão e
evolução de TODA sociedade. Uma sociedade desenvolvida
deve ser anti misoginia e anti racista!
-Parabéns à expositora e à ESAJ.

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO E RELAÇÕES
RACIAIS - PGREL032021 - TATIANA OLIVEIRA MOREIRA
-tema interessante
-Excelente expositora.
-Tema muito interessante. Foram abordados tópicos que
são desconhecidos pelo senso comum.
servidor/usuário -gostei do assunto e da forma tranquila da palestrante.
Palestra Gravada
-Exposição clara e objeRva
-Parabéns à professora pela apresentação de temas dentro
do tema geral que são importantes para o nosso cotidiano
social no ambiente de trabalho e fora dele.
-Parabéns à expositora e à ESAJ.
-Curso muito bom
7 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL - PGTEL022021 - AMELIA CRISTINA DOMINGUEZ
ALVAREZ
-Excelente expositora.
-Parabéns à expositora e à ESAJ.
servidor/usuário -MUITO PROPÍCIA PARA O MOMENTO, PENA QUE NÃO É
APLICADA NO NOSSO TRABALHO
-Excelente tema e muito bem exposto e desenvolvido pela
palestrante!
-PALESTRA MARAVILHOSA E MUITO ELUCIDATIVA
-EXCELENTE PALESTRANTE
-Palestra importantíssima para o momento

Palestra Gravada

1 ELOGIO - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - PJEOJ062021 - ADRIANA CRESPO
servidor/usuário BARBOSA DE VARGAS
-curso muito importante para o desenvolvimento das
funções do OJA
41 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE
CIVIL - PVUAL022021 - FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE
CASTRO
-Excelente Palestra
-A palestra foi esclarecedora
-Excelente, com muitos exemplos práticos e bastante
elucidaRvos sobre o tema.
-Excelente conteúdo
-Drª Flávia, tive a oportunidade de conhecer Vossa
Excelência hoje, ainda que virtualmente. A senhora é muito
simpática e comunica, objetiva e clara em sua explanações.
Fiquei muito feliz com sua aula.
servidor/usuário -Excelente Professora, transmite com clareza
-Excelente palestra, aprendi muito, principalmente a parte
de boa fé e conduta. Parabéns à palestrante e
organizadores.
-Meus agradecimentos à Dra. Flávia por compartilhar
conosco seus conhecimentos sobre o tema. Parabéns pela
excelente palestra!
-ÓRmo tema, pois tem aplicação práRca diária.
-o curso foi muito produRvo.
-Palestrante muito objeRva e didáRca, excelente palestra.
-Palestrante muito didática e comunicativa. Tema
relevante. Muito bom conteúdo.
-Palestrante muito boa. Dinâmica e didáRca.

EAD

Palestra ao vivo

9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: TIPOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA: COMO DENUNCIAR E AJUDAR - PGTIP012021 ELEN DE FREITAS BARBOSA
-ótima palestra
-EXCELENTE TEMA
-óRma palestra
servidor/usuário -Muito esclarecedor, preocupante e esperançoso.
Palestra Gravada
-ADOREI A PALESTRA
-ÓTIMA PALESTRA, APRENDI MUITO E VOU APLICAR NO
MEU DIA A DIA.
-Excelente palestra
-Tema excelente! Muito importante para toda a sociedade.
-Ótima palestra
05 ELOGIOS - AULA AO VIVO - DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - AVCRI012021 – Daniel Konder
-Excelente expositor!
-Excepcional a aula do professor Konder. Excelentes
conhecimentos adquiridos para quem trabalha em varas de
servidor/usuário
infância.
-Perfeitas as explicações do Dr. Daniel Konder.
-Sempre ótimas as aulas do dr. Daniel. Uma aula que
prende nossa atenção. Parabéns doutor!
-Sem dúvidas, o melhor curso que fiz...adorei
04 ELOGIOS - NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NJRES052021
-Ótimo curso, abre uma visão totalmente diferente
-Atirei no que vi, acertei no que não vi. Não tinha ideia do
servidor/usuário
que se tratava, chorei com os dois vídeos...
-Adorei pensar sobre o assunto. Gostaria que houvesse
outros cursos nessa ária.
-Ótimo curso.

Aula ao Vivo

EAD

49 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: EFEITOS
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS NA APOSENTADORIA
DOS SERVIDORES DO RJ - PVFIN012021- Luciano de Moura
-Excelente palestrante.
-Tema da palestra super. atual e pertinente
-Excelente palestra
servidor/usuário
-Preletor excelente! Parabéns!
-Excelente palestra. Tema muito importante.
-Ótimo palestrante, domina perfeitamente o assunto.
-Ótimo tema tendo em vista a relevância para os
servidores.
-Muito boa palestra
04 ELOGIOS - AULA AO VIVO - HERANÇA DIGITAL AVDIG022021 - Livia Leal
-A Professora Livia Leal é excelente, muito didática e o
curso despertou o meu interesse em pesquisar mais sobre
o tema, que até então era desconhecido por mim.
Parabéns pela competência e pelo ótimo curso, Professora
servidor/usuário
Livia!
-Gostei
-Excelente a exposição do tema!! A palestrante é
espetacular, domina completamente o assunto e sabe
transmitir de maneira fantástica o conteúdo.
-Excelente
04 ELOGIOS - AULA AO VIVO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AVLIC022021 – Leticia
D’aiuto
-A juíza demonstrou bastante conhecimento sobre o dia-adia do procedimento licitatório; os exemplos foram muitos
adequados.
servidor/usuário
-O curso possui material de notório valor cultural.
-Excelente didática e ampla abordagem sobre principais
pontos da nova Lei.
-O curso em comento foi ministrado por profissional
capacitada e que demonstrou domínio sobre o conteúdo.
Parabenizo a equipe pelo excelente curso!
1 ELOGIO - AULA AO VIVO - PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO - SISTEMA PJE PARA GABINETE - JUIZADOS
servidor/usuário
ESPECIAIS CÍVEIS - AVPGA012021 – Ivomar Froede
-O Instrutor é muito calmo e acessível

Palestra ao Vivo

Palestra ao Vivo

Palestra ao Vivo

Aula ao Vivo

04 ELOGIOS - GESTORES - GOVERNANÇA CORPORATIVA E
PÚBLICA - ÁREA JUD - GJGOC062021- Michele Vieira
-Achei o curso muito bom, compreendendo a forma de
governança corporativa. Deu para entender a forma de
servidor/usuário
como funciona a estrutura de administração
-Curso e professora excelentes!!!!
-Curso muito bem programado.
-Um curso extremamente proveitoso.
3 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A ESTRUTURA DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO - PGEST012021 - LETICIA
D´AIUTO DE MORAES FERREIRA
servidor/usuário
excelente poder de síntese
-Excelente!!
-EXCELENTE PALESTRA
7 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ATO INFRACIONAL E
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - PGINF042021 - DANIEL
KONDER DE ALMEIDA
-Dr. Daniel Perfeito como sempre.
-Muito proveitosa a palestra
servidor/usuário -excelente palestrante
-Maravilhoso como professor
-Excelente palestrante, Domínio absoluto do tema.
Parabens!
-ÓTIMA PALESTRA
-Excelente palestra

E
L
O
G
I
O

08 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - RECONHECENDO O
RELACIONAMENTO ABUSIVO: O CICLO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - PGABU022021 – Renata de Lima Machado
-Palestra foi bem dinâmica com vídeos e ilustrações.
-Ótima palestra.
-Melhor palestra que já assisti no TJRJ. Acho que essa
servidor/usuário palestra deveria ser obrigatória para homens e mulheres
desse Tribunal. Muitos se identificariam.
-Palestra excelente.
-Ótima palestra
-Excelente palestra. Esclarecedora
-Excelente magistrada palestrante
-Excelente palestra

EAD

Palestra Gravada

Palestra Gravada

Palestra Gravada

A ESAJ agradece os seus elogios,
que confirmam os nossos acertos, e
as suas sugestões e reclamações,
que mostram no que precisamos
melhorar.

03 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ELIMINANDO
BARREIRAS PARA FAVORECER O POTENCIAL PRODUTIVO
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PGBAR012021 – Marcio
Castro de Aguiar
-Ótima aula
servidor/usuário
-Brilhante palestra! O palestrante, com muita propriedade,
expõe o tema e discorre como podemos favorecer o
potencial das pessoas que estão ao nosso redor,
repensando nossas atitudes.
-Palestra maravilhosa.
09 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO
DO ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO PGBUR042021 – Amélia Cristina
-Excelente palestrante
-Excelente palestra! Agregou muito conhecimento!
-Palestra clara e agradável.
-Todos deveriam assistir a essa palestra!
servidor/usuário -Ótima palestra! Tema de extrema relevância.
-Muito necessário a abordagem de temas de saúde mental
para os serventuários. Por mais cursos assim
-Muito bom!
-A palestrante é excelente. Demonstra profundo
conhecimento e clareza de comunicação.
-Palestra excelente. Esclarecedora e pertinente para os
nossos momentos atuais.
5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO
SISTEMA DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - PGMUL042021 - JULIANA CARDOSO
MONTEIRO DE BARROS
-oRma palestra . importante para todos
servidor/usuário -EXCELENTE PALESTRANTE. HUMANA. ADOREI!
PARABENS!!
-Excelente palestra
-Excelente temática para a formação continuada dos
servidores.
-ACHEI A PALESTRANTE EXCELENTE!

Palestra Gravada

Palestra Gravada

Palestra Gravada

5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS PROVEDORES NA INTERNET - PGNET012021 LIVIA TEIXEIRA LEAL
-muito bom
-As palestras e os palestrantes têm sido muito relevantes
para meus estudos acadêmicos. Sinceramente acho que
servidor/usuário
não vou mais estudar em sala de aula improvisada no meu
fórum nunca mais!
-excelente palestra
-Extremamente relevante o tema da palestra e ministrada
com maestria.
-Excelente palestra!

Palestra Gravada

6 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PROTEÇÃO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE NA INTERNET - PGPRO042021 - LIVIA
TEIXEIRA LEAL
-Excelente palestrante!!!
-Excelente palestra e muito esclarecedora
servidor/usuário -Excelente tema
-EXCELENTE PALESTRA
-EXCELENTE PALESTRANTE. ÓTIMA DIDÁTICA.ÓTIMA
LOCUÇÃO. PARABÉNS!
-Assunto altamente interesante e bem abordado pela
palestrante.

Palestra Gravada

15 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR - PGPSI012021 - RENATA
MONTEIRO DA SILVA
-palestrante nota mil
-GOSTEI MUITO DA PALESTRA
-Perfeito.
-Tema perRnente e conteúdo atual
-maravilhosa e importante de ser assisRda varias vezes
-Ótima palestra
-Muito boa a palestra. A palestrante transmitiu o conteúdo
Palestra Gravada
servidor/usuário de forma bastante didática e com bastantes exemplos,
ficando fácil de internalizar os conhecimentos.
-EXCELENTE
-Palestra maravilhosa. Palestrante muito clara e objetiva ao
passar o conteúdo.
-Tema super relevante
-palestra muito boa.
-Tema pertinente e conteúdo atual
-Excelente palestra.
-TEMA ABORDADO MUITO BEM EXPOSTO PELA
PALESTRANTE
-Tema importante nos dias atuais.

19 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES
DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA - PGSER032021 - LUCIANO
DE MOURA
-Excelente conteúdo e apresentação pelo palestrante
-ÓTIMA PALESTRA.
-Palestrante mostrou firmeza e conhecimento acerca do
tema exposto.
-Bom palestrante
-excelente palestrante! Adalberto dos Santos
-Excelente palestra
servidor/usuário
-Excelente palestra.
-Bom tema.
-EXCELENTE PALESTRANTE
-Excelente palestrante
-O Professor demonstrou conhecimento e segurança na
transmissão da matéria. Parabéns ao jovem e competente
professor.
-assunto muito relevante
-Muito boa a palestra e bem esclarecedora.
-Excelente palestra

Palestra Gravada

40 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA: CONSTRUÇÕES JURISPRUDENCIAIS PVJUR022021 JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS
-Este profssor é fantástico em sua pedagogia,porque
explica com muita clareza! Gosto muito das palestras dele!
-ADORO O PALESTRANTE, SEMPRE QUE POSSO PARTICIPO
-MARAVILHOSA A PALESTRA!!!
-excelente
-O MELHOR PALESTRANTE DO TJ
servidor/usuário -O tema é relevante e foi muito bem apresentado.
-ÓRmo tema e palestrante.
-òtimo palestrante. As palestras ministradas por ele são
sempre óRmas
-Tema relevante.
-Tema excelente e relevante, explanação brilhante
-Excelente palestra. Agradecimentos ao professor José
Claudio por compartilhar seus conhecimentos de forma
didáRca e esclarecedora. Parabéns!hecimentos
-Excelente Professor

1 ELOGIO - VIDEOAULA - ORGANIZANDO REUNIÕES,
EVENTOS E TRABALHANDO EM EQUIPE COM O TEAMS servidor/usuário
VTEAM042021
-Ótima aula
1 ELOGIO - WORKSHOP AO VIVO - CAPACITAÇÃO EM
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - WVCUS012021 - RENATO
servidor/usuário CIDADE BAPTISTA
-Professor excelente! super didático e conhecedor do
assunto. Parabéns!

Palestra ao vivo

EAD

Aula ao vivo

06 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV072021 - Renato
Cidade
-Muito bom
-Excelente Professor!
-Professor Muito Bom, amei
servidor/usuário
-Curso maravilhoso e muito esclarecedor, e o instrutor
Renato, muito dedicado e com excelente didática.
-Muito bom professor. Interessado pelo tema. Domina o
tema
-Excelente curso!!! Palestrante muito bom, com excelente
didática, muito boa explanação do tema.

Aula ao vivo

04 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA CÍVEL - CPCIV042021 – Marcelo Lettério
-Toda a equipe está de parabéns. Tenho orgulho de
pertencer aos quadros do TJRJ.
servidor/usuário -Parabéns a toda equipe, nós servidores precisamos de
cursos rico em conteúdos técnicos igual a esse.
-Excelente curso! Conteúdo importante para uso no
cotidiano e exposto de forma didática e objetiva.
-Curso excelente, linguagem fácil, adorei!

EAD

03 ELOGIOS - AULA AO VIVO - SEMINÁRIO DIREITO
DO CONSUMIDOR - AVCDC012021 - JOSE ACIR LESSA
GIORDAN
-Excelente profissional, deveria dar cursos com maior
servidor/usuário número de aulas.
-Excelente professor, de linguagem fácil, leve e
compreensiva. Profissionais com as ideias do Des José Jair
Lessa Giordini deveriam se mulRplicar.
-Excelente palestra
04 ELOGIOS - AULA AO VIVO - WORD ONLINE AVWOR012021 – Mario Viana
-Curso perfeito. Professor domina a matéria.
-Excelente o curso
servidor/usuário
-Instrutor muito cordial e atencioso
-Muito satisfeito com o instrutor, devido ao seu
conhecimento e paciência com quem ainda está
caminhando.

Aula ao vivo

Aula ao Vivo

06 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
JUDICIÁRIA - GESTÃO DO TEMPO: DICAS PARA MELHORAR
SEU TEMPO E O DA SUA EQUIPE - GJGTP022021 - Roberta
Nunes
-Parabéns pela excelente instrutora.
-Excelente curso, muito bem ministrado pela professora
Parabéns pra ESAJ por incluir um curso voltado para o bemservidor/usuário
estar dos serventuários!!!
-Curso excelente, deveria ser estendido a todos os
servidores e colaboradores.
-A instrutora Roberta é sensacional. A abordagem das
questões foi feita de forma bem inteligente e instigante.
-Excelente curso.
-Excelente curso!

Aula ao Vivo

40 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: HOME OFFICE: DICAS
DE ERGONOMIA - PGHOM012021 – Ivany Rocha
-Palestra de qualidade e competência
-Excelente conhecimento adquirido.
-O tema é atual e relevante! Os novos conhecimentos vão
ajudar muito no trabalho! Parabéns à Dra. Ivany!
servidor/usuário -Fantástica.
-Excelente tema
-Incrível essa palestrante!
-Excelente curso!
-Muito bom
-Melhor palestra sobre ergonomia. Deveria ser obrigatória
a todo

Palestra Gravada

1 ELOGIO - AULA AO VIVO - OUTLOOK WEB -AVOUT AVOUT012021 - NIVIA CRISTINA DINIZ FERREIRA DE
FREITAS
servidor/usuário
-A instrutora esta de parabéns. Total domínio sobre o
tema. Quero participar de mais cursos com a mesma
instrutora. Excelente!!!
1 ELOGIO - AULA AO VIVO - O ESTUDO DA POSSE E DA
PROPRIEDADE À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL - AVPRO022021 servidor/usuário BRUNO MAGALHAES DE MATTOS
Um dos melhores cursos sobre posse e propriedade que já
fiz. Parabéns!

Aula ao vivo

Aula ao vivo

43 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A BIOÉTICA E O
PROJETO MORAL DA VIDA HUMANA: TEMPO DE NASCER PGBIO012021 - MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO
-excelente conhecimento adquirido.
-Parabéns por essa iniciativa
-Sensacional!!!
-Excelente palestrante
-Excelente Palestra. Parabéns!
-Grande possibilidade de absorção de novos
conhecimentos.
-Dra. Maria Aglaé traz sempre novidade!
-Palestra maravilhosa, super educativa, agregou muito
servidor/usuário
Palestra Gravada
conhecimento e informações.
-gostaria que todas as palestras fossem claras na
linguagem e nos exemplos como esta
-Palestra maravilhosa, tema super interessante e relevante.
Palestrante com total domínio do tema e despertou o
interesse em pesquisar e ler mais sobre o tema
-Excelente palestra! O tema é relevante e impolgante!
-Excelente palestra. Tema interessante em que pude
adquirir novos conhecimentos compartilhados pela
palestrante. Agradecimentos à Dra. Maria Aglaén.
-Excelente tema, já que ainda há campos que geram muito
debates jurídicos em nossa sociedade

ITEM

7 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - MVFER092021 - MARIO ANTONIO BARROS
VIANA
-Sem sugestões. O curso aRngiu a expectaRva.
-O conteúdo do curso foi excelente.
-Aula excepcionalmente atualizada e aprendizagem super
úRl para o desempenho das funções junto aos sistemas.
-Realmente, foi o curso de capacitação que mais valeu à
servidor/usuário
pena ter feito! Nem vi o tempo passar. Excelente! Muito
obrigada! Parabéns ao instrutor!
-Excelente curso! Bastante proveitoso para a otimização do
trabalho!
-Excelente!!!...Recomendo
-Aula muito útil, já está viabilizando o cumprimento de
mandado pela via digitais. O professor com conhecimento
prático e linguagem, curso recomendado aos colegas OJAS
do RJ. GraRdão pela paciência e atenção com alunos.

Aula ao vivo

02 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - FERRAMENTAS DE
PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA - WVFPJ022021 – Zanoni
servidor/usuário Maia
Excelente curso
-Curso muito bom. Aulas objetivas e práticas.

Aula ao vivo

USUÁRIO

servidor/usuário

SUGESTÕES

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

AULA AO VIVO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - AVLIC012021 (1)
-Solicito que seja revista a possibilidade dos alunos
realizarem prova em nova data quando se tratar de
alteração de data de conclusão do curso ocorrer por
motivo de força maior alheia a vontade do servidor. Acabei
de passar por essa situação.

Programação/
Verificação de
aprendizagem

DIDES

RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA

Agradecemos a sugestão e iremos avaliar a
possibilidade de implementação da mesma.
Obrigado pela participação.

AULA AO VIVO - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO SISTEMA PJE PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - JUIZADOS
servidor/usuário ESPECIAIS CÍVEIS - AVPOJ012021(1)
-Apostila poderia se aprofundar mais, pois há questões
difíceis na prova, que refletem o cotidiano do uso do PJE.
PALESTRA AO VIVO: COLETA SELETIVA: LEGISLAÇÃO,
ASPECTOS RELEVANTES E IMPLEMENTAÇÃO NAS
COMARCAS - PVSEL012021 (3)
-Gostaria de sugerir que mais palestras sobre o tema
fossem ministradas. è um tema muito relevante para toda
servidor/usuário
a sociedade.
-Sugiro que o tema vire curso regular tendo em vista a
relevância do tema
-Providenciar mais palestras como está e até reprisar a
palestra

servidor/usuário

PVSEL012021(1)
-Melhorar a plataforma

Material Didático

Temas/Palestras

Plataforma

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
Temas/Palestras
servidor/usuário
DO PRODUTO - PGCOL042021 (1)
-Novas palestras sobre esse assunto.

Instrutor

AULA AO VIVO - EXCEL AVANÇADO - AVEXA032021 – Carlos
André (1)
-Sugiro colocar o assunto Gráficos Avançados na primeira
aula para diminuir o conteúdo da quinta e última aula

Conteúdo

SEDAC

A apostila é um material de apoio ao curso, o
importante é que as questões abordadas na
prova sejam abordadas em sala de aula. Mas,
estamos sempre atentos às atualizações do
sistema. Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Está no planejamento
acadêmico da ESAJ cursos que envolvam o
tema sustentabilidade, assim como palestras.
As palestras ao vivo são gravadas e retornam
para a programação, que consta na página da
ESAJ. Acompanhe mês a mês. Obrigado pela
participação.

DITEC

Entendemos que a interface da plataforma é
adequada à realização dos cursos e
amplamente adotada por instituições
públicas e privadas. Estamos estudando a
possibilidade de utilização de outras
plataformas. Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. As palestras ao vivo são
gravadas e disponibilzadas na programação
que consta na página da ESAj. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O professor tem a liberdade para essas
alterações de conteúdo de acordo com o
nível da turma. O plano de curso é elaborado
de acordo com a estimativa média de gasto
de tempo/conteúdo. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA: HERANÇA DIGITAL - PGHER032021
LIVIA TEIXEIRA LEAL (1)
servidor/usuário -Como esse assunto não discutido no dia a dia, seria bom
que houvesse maior divulgação da palestra/curso, pois é
muito interessante.

Divulgação

DIDES

Os eventos são divulgados por email e na
página da ESAJ, para todos os servidores.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: A TRIBUTAÇÃO DA MORTE PGMOR042021 - LETICIA D´AIUTO DE MORAES FERREIRA
servidor/usuário
(1)
-Sugiro o aumento das letras nos quadros demonstrativos.

Material de apoio

SEDAC

Essa orientação já foi transmitida à instrutora
para as próximas palestras. Obrigado pela
participação

PGMOR042021 (1)
servidor/usuário -não há necessidade de uma prova tão criteriosa, técnica e
diecil como essa.

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

As perguntas foram preparadas com base na
fala do palestrante e o gabarito contem o
tempo de fala. Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. As palestras ao vivo são
gravadas e retornam à programação das
ESAJ. Acompanhe pela página mês a mês.
Obrigado pela participação.

DITEC

A colocação parece fora de contexto. Tratase de palestra gravada, disponibilizada
diretamente em um servidor monitorado,
não havendo qualquer reclamação a
respeito, bem como o vídeo flui
normalmente sem qualquer interrupção. O
questionamento é muito lacônico e não é
possível interpretar o que se tentou
expressar. Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO
PAPEL FEMININO MARIA - PGPAP022021 - AGLAE TEDESCO
servidor/usuário VILARDO (1)
-Gostaria de ver mais palestras com esse tema. A
palestrante é óRma!!

PALESTRA GRAVADA: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO
PAPEL FEMININO MARIA -PGPAP022021 - AGLAE TEDESCO
servidor/usuário
VILARDO (1)
-Testar os equipamentos antes

Temas/Palestras

infraestrutura

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS PGREL032021 - TATIANA OLIVEIRA MOREIRA (1)
-por que uma branca falando sobre racismo? Falando que
negros devem ser colocados na posição de saber, se o TJ
sequer bota um negro nessa posição.Nem sobre racismo o
negro sabe? Precisamos de um branca?

PALESTRA GRAVADA: O TELETRABALHO COMPULSÓRIO E
SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE MENTAL - PGTEL022021 AMELIA CRISTINA DOMINGUEZ ALVAREZ (1)
servidor/usuário -A sugestão é que na avaliação sejam feitas perguntas mais
abrangentes e afetas ao tema e com menos dados
"técnicos" como datas, quantidade de pesquisas,
números...

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ062021 - ADRIANA CRESPO BARBOSA DE
servidor/usuário VARGAS(1)
ADRIANA CRESPO BARBOSA DE VARGAS
-Áudio do curso muito baixo.

servidor/usuário

PJEOJ062021 (1)
-acrescentar outros modelos de certidão ao Pje

PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL PVUAL022021 - FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO
(1)
servidor/usuário
-Poucos instantes antes do encerramento apareceu outro
vídeo simultaneamente com a palestra. Era uma jovem
(acho que da ESAJ) fazendo as considerações finais.

Palestrante

SEDAC

A ESAJ seleciona os palestrantes por sua
qualificação acadêmica e profissional. Já
produzimos e disponibilizamos muitas
palestras sobre este tema com instrutores
brancos e negros, assim como nos demais
temas. Vamos levar em consideração sua
sugestão. Obrigado pela participação.

Avaliação

SEDAC

As questões são elaboradas com base no
tempo de fala do instrutor. Obrigada por sua
participação.

DITEC

Muitas vezes as intercorrências são causadas
por variações externas e desta forma,
dependem da qualidade da internet do
usuário. Obrigado pela participação

Material Didático

SEDAC

O sistema PJe ainda é muito novo e o curso
ainda não consegue exaurir todos os
modelos adotados. Por este motivo todas as
sugestões e opiniões são muitp bem vindas.
Obrigado pela participação.

Suporte

DIDES

Não foi possível identificar do que se trata a
manifestação do servidor. Obrigado pela
participação.

Infraestrutura

PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL PVUAL022021 - FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO
servidor/usuário
(1)
Continuem chamando sempre a palestrante

Palestrante

SEDAC

A palestrante faz parte do quadro de
instrutores da ESAJ, ministrando com
frequência cursos e palestras. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL PVUAL022021 - FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO )
-Que as palestras conRnuem em 2022.
-Sugiro a oferta de outros cursos que continuem a
aprofundar o tema. Contratos e responsabilidade civil.
-Temas como este têm precisam de renovação continua…
Parabéns Esaj!
-CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM TEMPOS DE
servidor/usuário
PANDEMIA
-Palestra interessante e didática, de fácil compreensão.
Sugiro sejam disponibilizados mais eventos de capacitação
sob esse formato, que facilita o lado do servidor e alcança
o objeRvo pretendido.
-Que a Drª Flávia continuasse administrando outros cursos
, aprofundando tanto este assunto, como outros. O nosso
enriquecimento é muito importante e necessário.

Tema/palestra

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela participação.

DIDES

Nos eventos do tipo palestra ao vivo não há
possibilidade de interação através de
microfone e câmera, uma vez que o número
de participantes é muito elevado. Dessa
forma, não há como manter o controle das
interações sem afetar o andamento dos
eventos. Obrigado pela participação.

PVUAL022021 (1)
servidor/usuário -A plataforma poderia dar acesso ao final da palestra para
que o microfone ficasse aberto para perguntas

Suporte

PVUAL022021 (1)
servidor/usuário -a possibilidade de receber o conteudo dos slides desta
palestra

servidor/usuário

PVUAL022021 (1)
-Melhorar o som do evento

PALESTRA GRAVADA: TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
COMO DENUNCIAR E AJUDAR - PGTIP012021 - ELEN DE
servidor/usuário FREITAS BARBOSA (1)
-que se tenha mais palestras e cursos sobre violência
doméstica
AULA AO VIVO - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AVCRI012021 (2)
-Deveria haver cores diferentes na árvore à esquerda, no
servidor/usuário que se refere a atividades realizadas ou não, cursos
concluídos ou não, para que possamos identificar melhor o
que falta concluir.

servidor/usuário

NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA - NJRES052021(1)
-As aulas online poderiam ser com slides mais explicativos

PALESTRA AO VIVO: EFEITOS ADMINISTRATIVOS E
FINANCEIROS NA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DO
servidor/usuário RJ - PVFIN012021 (1)
-Sugiro que a inscrição para as palestras da ESAJ possa ser
feita até a véspera das mesmas.

Material Didático

Infraestrutura

Tema/cursos

Plataforma

Material Didático

Inscrição

SEDAC

As palestras não possuem material didático.
Na verdade, o caráter é sensibilizatório. Para
aprofundamento dos temas temos outras
modalidades de capacitação na escola.
Obrigado pela participação.

DITEC

Muitas vezes as intercorrências são causadas
por variações externas e desta forma,
dependem da qualidade da internet do
usuário. Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Estão planejadas para 2022
palestras e cursos com este tema. Obrigado
pela participação.

DITEC

A plataforma indica os cursos concluídos
exibindo a situação percentual de 100%.
Entendemos que é satisfatório, mas estamos
sempre buscando novas melhorias para
facilitar o usuário. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os slides são de uso pessoal do instrutor para
apoiar as explicações e servem de norte para
o assunto a ser abordado. Obrigado pela
participação.

DIDES

Para as palestras ao vivo não é possível
manter inscrições abertas até a véspera dos
eventos, uma vez que são necessários
procedimentos de cadastro dos participantes
para acesso as plataformas moodle e teams.
Obrigado pela participação.

PVFIN012021 (1)
-Curso para formação de conciliadores. Curso sobre
servidor/usuário
técnicas para montar ações direcionado aos NPA de
juizados cíveis

PVFIN012021 (1)
-Independentemente de nova capacitação, as palestras ao
servidor/usuário
vivo deveriam ficar disponibilizadas para os servidores, em
razão da relevância do tema.

AULA AO VIVO - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO SISTEMA PJE PARA GABINETE - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS servidor/usuário
AVPGA012021 (1)
-fazer novamente em laboratório
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GESTORES ADM - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário
TEAMS - GATEA042021 (1)
-Extensão do curso para uma abordagem mais completa

PALESTRA GRAVADA: A ESTRUTURA DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO BRASILEIRO - PGEST012021 - LETICIA D´AIUTO
servidor/usuário
DE MORAES FERREIRA (1)
-prova mal formulada

SEDAC

A ESAJ já oferece curso de formação de
conciliadores de acordo com as diretrizes do
NUPEMEC, que também é a unidade
responsável por demandar novos cursos.
Obrigado pela participação.

DITEC

Os vídeos das palestras ficam disponíveisl na
página da ESAJ para acesso dos servidores
com login e senha.
Além disso, as palestras ao vivo tem
sido disponibilizadas como palestras
gravadas. Obrigado pela participação.

SEDAC

Infelizmente, a ESAJ não tem permissão para
aulas presenciais ainda. Mas assim que for
possível, ofertaremos os cursos nas duas
modalidades, se assim houver demandas.
Obrigado pela participação.

Conteúdo

SEDAC

Trata-se de um videoaula cedida pela
microsoft e que não tem, de acordo com
contrato com o TJ, possibilidade de ser
modificada. Porém, vamos estudar se existe
uma demanada minima para desenvolvermos
um curso com este tema. Obrigado pela
participação.

Material Didático

SEDAC

As perguntas foram preparadas com base na
fala do palestrante e o gabarito contem o
tempo de fala. Obrigado pela participação.

Tema/cursos

Disponibilização
dos videos de
palestras

Cursos

PALESTRA GRAVADA: ATO INFRACIONAL E MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PGINF042021 - DANIEL KONDER DE
servidor/usuário ALMEIDA (2)
-Mais cursos acerca do tema.
-Que venham mais paestras como esta

GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL
- GJGRI072021 (1)
servidor/usuário
-O curso deveria ter 2 tentativas para alcançar a
pontuação, como ocorre com todos os cursos.
PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGBUR042021
(1)
servidor/usuário -Sugiro que seja possibilitado um maior intervalo de tempo
para a realização de cada atividade (palestra/curso). Minha
sugestão é um tempo de 15 dias, incluindo, ao menos, dois
finais de semana.

Tema/curso

EAD

EAD

PGBUR042021 (1)
Disponibilização de
servidor/usuário -Deixar essa palestra disponível para que possamos revê-la
video de palestra
e indicar para colegas.

PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA
NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PGMUL042021 - JULIANA CARDOSO MONTEIRO DE
BARROS
servidor/usuário
-Na palestra poderia ter abordado outros convênios
criados para resguardar a mulher vítima de violência para
que todo o servidor tenha amplo conhecimento em
orientar a vítima.

Material Didático

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela participação.

DITEC/SEDIS

A Verificação de Aprendizagem foi
programada para 2 tentativas e a de valor
mais alto ser considerada. Essa informação
foi dada a todos os alunos. Obrigado pela
participação.

DITEC/SEDIS

Agradecemos a participação mas 7 dias são
suficientes para assistir ao vídeo de 2h e
realizar a verificação de
aprendizagem.Obrigado pela participação.

DITEC

Os vídeos das palestras ficam disponíveisl na
página da ESAJ para acesso dos servidores
com login e senha.
Além disso, as palestras ao vivo tem
sido disponibilizadas como palestras
gravadas. Obrigado pela participação.

SEDAC

Em palestras de 2 horas não há como
se esgotar o tema. Para isso temos cursos
regulares. Temos planejado para o primeiro
semestre um curso envolvendo este tema.
Acompanhe a programação pelo site.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Estamos em
desenvolvimento de um curso para este
semestre com a Dra Juliana. Acompanhe a
programação pelo site. Obrigado pela
participação.

SEDAC

De fato na palestra ao vivo o aluno tem a
possibilidade de perguntar, mas na palestra
gravada como se trata de aula assíncrona
autoinstrucional, não há essa possibilidade.
Vamos levar sua sugestão para a palestrante.
Obrigado pela participação.

Disponibilizaçã ode
video de palestras

DIDES

Os vídeos das palestras ficam disponíveis na
página da ESAJ para acesso dos servidores
com login e senha.
Obrigado pela participação

PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA - GSER032021 - LUCIANO DE
servidor/usuário MOURA (2)
-poderia haver nova palestra ampliando o tema
-palestra sobre aposentadoria

Tema/palestra

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA: CONSTRUÇÕES JURISPRUDENCIAIS PVJUR022021 - JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS (2)
servidor/usuário
-FAZER MAIS PALESTRAS SOBRE O TEMA
IMPROBIDADE.
-Mais palestras de processo civil

Tema/palestra

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela participação.

PGMUL042021 (3)
-FAZER PALESTRAS SOBRE O MESMO TEMA COM DADOS
ATUALIZADOS.
servidor/usuário
-Aula excelente. Sugiro maus temas como este.
-PRO MAIS CURSOS COM A PALESTRANTE/MAGISTRADA
DRA. JULIANA

PALESTRA GRAVADA: A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA
A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR servidor/usuário PGPSI012021 - RENATA MONTEIRO DA SILVA (1)
-Traduzir termos em inglês tornaria a compreensão do que
é falado. Stalking e "gaslighting"

PGPSI012021 (1)
-DEIXAR AS PALESTRAS DISPONÍVEIS POR TEMPO
servidor/usuário
INDETERMINADO. não para avaliação e pontuação, mas
para que outras pessoas possam assistir

Tema/palestra

Material Didático

PVJUR022021 (1)
servidor/usuário
-Mais tempo para se aprofundar no tema

PVJUR022021 (1)
servidor/usuário -Poderia haver possibilidade de interação com o
palestrante através da câmera e microfone abertos

Instrutor

WORKSHOP AO VIVO - CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA - WVCUS012021 - RENATO CIDADE BAPTISTA (1)
-O curso foi dado em 6h exatas mas não houve grande
participação da turma, entendo que por ser um curso de
final de ano. Mas certamente se houver participação mais
ativa com perguntas ao longo dos 3 dias de curso o
conteúdo será prejudicado sugiro mais 2h

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO EM VARA
CRIMINAL - AVPEV072021 (1)
-A questão 1 da avaliação ao meu ver constam 2
alternativas erradas.
servidor/usuário
O andamento 66 não é feito na alteração de processos e
sim em andamento.
E nem todos os documentos podem ser desentranhados, a
denúncia por ex. não pode.

Carga horária

Suporte

Carga horária

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

Em palestras de 2 horas não há como
aprofundar o tema, para isso temos cursos
regulares. Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

DIDES

Nos eventos do tipo palestra ao vivo não há
possibilidade de interação através de
microfone e câmera, uma vez que o número
de participantes é muito elevado. Dessa
forma, não há como manter o controle das
interações sem afetar o andamento dos
eventos. Obrigado pela participação.

SEDAC

Sugiro que na próxima turma seja avaliada
essa possibilidade quando em circunstâncias
que de fato demonstrem a real necessidade.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As questões foram elaboradas pelo
conteudista do curso. Caso haja alguma
discordância com as questões apresentadas,
sugerimos que o aluno entre com o recurso.
Obrigado pela participação.

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO
DO TEMPO: DICAS PARA MELHORAR SEU TEMPO E O DA
servidor/usuário
SUA EQUIPE - GJGTP022021 (1)
-O curso deveria ser oferecido para todos os servidores.

Curso

SEDAC

Nesse momento o curso faz parte do
programa de formação de gestores.
Futuramente poderá ser estendido a todos os
servidores. Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: HOME OFFICE: DICAS DE
ERGONOMIA - PGHOM012021 (1)
servidor/usuário
-Conteúdo da palestra poderia ser dividido, ficou muito
extensa.

Conteúdo

SEDAC

O tempo de duas horas é calculado para não
impactar fortemente na rotina do servidor. A
palestra tem caráter sensibilizatório, não se
propondo a esgotar o tema. Obrigado pela
participação.

PGHOM012021 (1)
servidor/usuário -O tema deveria ser mais divulgado, pois é extremamente
relevante.

Divulgação

SEDAC

Os eventos são divulgados por email e na
página da ESAJ, para todos os servidores.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A apostila acaba de ser atualizada e adaptada
para aulas ao vivo. Talvez seja interessante
fazer essa ressalva durante as aulas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Consta no planejamento
para 2022 um curso abordando este tema.
Acompanhe a programação. Obrigado pela
participação.

Instrutor

servidor/usuário

AULA AO VIVO - OUTLOOK WEB -AVOUT - AVOUT012021 NIVIA CRISTINA DINIZ FERREIRA DE FREITAS (1)
-Prezados, obrigada pela confiança depositada para que eu
Material Didático
desse a primeira aula do curso. Verifiquei que a apostila
nem sempre está de acordo com as funcionalidades do
Office 365 disponibizado de forma corporativa.

AVOUT012021 (1)
-Gostaria de ter acesso a outros cursos sobre as
funcionalidades do Office 365.

Temas /cursos

servidor/usuário

AVOUT012021 (1)
- Sugiro também o oferecimento de cursos na parte da
manhã.

Horário

PALESTRA GRAVADA: A BIOÉTICA E O PROJETO MORAL DA
VIDA HUMANA: TEMPO DE NASCER - PGBIO012021 MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO (7)
-Sempre trazer cursos desse tema
-GOSTARIA DE QUE FOSSEM DISPONIBILIZADOS OUTROS
CURSOS COM A BRILHANTE PALESTRANTE.
Tema/palestra/pal
servidor/usuário -mais palestras com a palestrante
estrante
-O tema é muito interessante e atual. Gostaria de outras
palestras sobre o tema.
-Mais palestras que foquem em questões de ética, moral,
âmbito social e psicológico.
-Temas controverRdos sobre vacinação no Biodireito
-Sugiro que tenha mais palestras com esse tema!

PGBIO012021 (2)
-As palestras deveriam ficar disponíveis durante o recesso
Disponibilidade de
também.
palestras no
servidor/usuário -Seria muito bom que essa iniciativa de podermos fazer
recesso/ turmas
cursos de forma imediata quando tivermos tempo
imediatas
disponível fosse ampliada, tendo um leque maior de
opções, ao longo de todo o ano.

DIDES

As turmas são oferecidas em horários
variados, tanto no turno da manhã quanto no
turno da tarde. Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para aumentar o
portfolio de palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela participação.

DITEC/SEDIS

A resolução em vigor estabelece o período
letivo sendo de 15/01 a 14/12 de cada ano.
Até que se altere, não há possibilidade de
realização de ações de capacitação no
recesso. Estamos aos poucos aumentando a
quantidade de cursos na forma autoinscrição. Obrigado pela participação.

servidor/usuário

PGBIO012021 (1)
-O tema pede mais tempo de reﬂexão.

Carga horária

PGBIO012021 (1)
-Algumas das questões apresentadas no questionário
servidor/usuário estavam muito aquém do tema abordado, limitando-se
Material Didático
simplesmente a datas e nomes. As perguntas poderiam ser
melhor elaboradas.

SEDAC

As perguntas foram preparadas com base na
fala do palestrante e o gabarito contem o
tempo de fala. Obrigado pela participação.

GESTORES ADMINISTRATIVO - FACILITADORES DE CÍRCULO
DE CONSTRUÇÃO DE PAZ EXTRAJUDICIAL - GAFEX012021 servidor/usuário
RENATA FERNANDES DE ARAUJO (1)
-O assunto é muito bom mas a turma não estava nivelada.

Material
Didático/turma

SEDAC

O tema é bastante abstrato e
comportamental e é normal que essas
discrepancias possam acontecer. Cabe ao
instrutor fazer o nivelamento através de
dinâmicas e conceitos. Obrigada por sua
observação.

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS servidor/usuário MVFER092021 - MARIO ANTONIO BARROS VIANA (1)
-O Curso deveria tornar-se obrigatório para os Oficiais de
Justiça.

Obrigatoriedade
do curso

SEDAC

Nesse caso somente a corregedoria poderia
criar obrigatoriedade e convocar o servidor
para curso. Obrigado pela participação.

Conteúdo / Carga
Horária

SEDAC

A carga horária é elaborada pelo conteudista
com base no conteúdo alinhado na ementa.
Vamos levar sua sugestão para reunião de
planejamento. Existem outras demandas por
este curso junta a sua. Obrigado pela
participação.

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA

GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário
TEAMS - GJTEA062021 (1)
-O conteúdo é muito extenso para poucas horas.

ITEM

SEDAC

O tempo de duas horas é calculado para não
impactar fortemente na rotina do servidor. A
palestra tem caráter sensibilizatório, não se
propondo a esgotar o tema. Obrigado pela
participação.

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

AULA AO VIVO - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO SISTEMA PJE PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - JUIZADOS
servidor/usuário
ESPECIAIS CÍVEIS - AVPOJ012021 (1)
-Apostila está incompleta, superficial

Material Didático

SEDAC

O curso do PJE é novo e estaremos
atualizando constantemente os materiais
para inserir os novos conteúdos. Obrigado
pela participação.

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
Material Didático
servidor/usuário
DO PRODUTO - PGCOL042021 (1)
-Falta de material suplementar em tema muito teórico

SEDAC

As palestras não possuem material didático.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: A TRIBUTAÇÃO DA MORTE PGMOR042021 - LETICIA D´AIUTO DE MORAES FERREIRA
servidor/usuário (1)
-A qualidade técnica do vídeo está péssima, eis que não há
sincronia do som com a imagem.

Qualidade do
vídeo

DITEC

Muitas vezes as intercorrências são causadas
por variações externas e desta forma,
dependem da qualidade da internet do
usuário. Obrigado pela participação.

PGMOR042021 PALESTRA GRAVADA: A TRIBUTAÇÃO DA
servidor/usuário MORTE (1)
-prova extremamente criteriosa e difícil

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

As perguntas foram preparadas com base na
fala do palestrante e o gabarito contem o
tempo de fala. Obrigado pela participação.

DITEC

Entendemos que a interface da plataforma é
adequada à realização dos cursos e
amplamente adotada por instituições
públicas e privadas. Obrigado pela
participação.

AULA AO VIVO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - AVLIC012021 (1)
servidor/usuário
-A plataforma TEAMS não é muito amigável, em minha
opinião.

Plataforma

PALESTRA GRAVADA: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO
PAPEL FEMININO MARIA - PGPAP022021 - AGLAE TEDESCO
VILARDO (2)
-Palestra maravilhosa, palestrante prende a atenção do
ouvinte. Verificação de aprendizagem pobre em conteúdo,
Material Didático
servidor/usuário
com "pegadinhas" desnecessárias. Objetivo deveria ser
despertar o pensamento críRco
-A questão número 7 me induziu a erro, pois consta o
nome incorreto de Gerda Lerner. Deverá ser corrigida. Não
entrei com recurso por falta de tempo.

SEDAC

O aluno pode recorrer através de formulário
próprio das questões que entender
incorretas ou com inconsistências. Obrigado
pela participação.

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ062021 - ADRIANA CRESPO BARBOSA DE
servidor/usuário VARGAS (1)
-O instrutor deveria falar mais devagar e explicar cada item
e etapas existentes no Pje

SEDAC

Essas videoaulas deverão ser desativadas em
breve. Já está disponível curso ao vivo sobre
o tema (AVPOJ). Obrigado pela participação.

DITEC

A referida turma foi checada e NÃO
apresenta duplicidade, mantendo a mesma
estrutura padrão comum às palestras. Há de
se considerar a possibilidade de problema de
visualização por falha na própria estação de
trabalho do servidor. Ressalta-se que não há
catalogada qualquer espécie de reclamação
para esta ação de capacitação desta
natureza. Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL PVUAL022021 - FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO
(1)
servidor/usuário
-Ficou confuso. Depois, ao retornar para fazer a avaliação
de reação, constatei a duplicidade da palestra na
plataforma para eu avaliar.

Instrutor

Plataforma

servidor/usuário

AULA AO VIVO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - AVLIC022021 (1)
-A abordagem foi muito aquém das necessidades e
expectativas do público-alvo, que era composto por
profissionais já experimentados no assunto. O tema foi
apresentado sem aprofundar nas questões controvertidas
e de maior complexidade. Bem ao contrário, praticamente
todo o conteúdo foi apresentado a partir de conceitos
básicos, como se iniciante fossemos. Os exemplos práticos
eram muito básicos e não refletiram as principais
dificuldades encontradas no dia a dia de um setor
especializado em licitações e contratos como DGCOL.

servidor/usuário

AVLIC022021 (1)
-No que concerne à ESAJ, nas diversas vezes que o
ambiente virtual apresentava problemas, se demorava em
demasia a resolução, o que fazia parecer que não havia um
servidor da escola acompanhando o início das aulas. Houve
uma aula que simplesmente foi colocada disponível em
data pretérita, o que impedia o acesso. Somente após
muito tempo decorrido e várias interações da turma é que
foi sanado o problema, sem, contudo, ser dada satisfação
ou pedido de desculpas aos participantes.

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA
A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR PGPSI012021 - RENATA MONTEIRO DA SILVA (1)
-Só não consegui abrir o Power Point

AULA AO VIVO - O ESTUDO DA POSSE E DA PROPRIEDADE
À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL - AVPRO022021 - BRUNO
servidor/usuário MAGALHAES DE MATTOS (1)
-a Esaj aponta que o curso é para todos os servidores mas
claramente requer formação em direito

SEDAC

Talvez seja o caso de futuramente contratar
curso externo. Essa é nossa melhor
professora e a Magistrada entende muito do
tema. Obrigado pela participação.

Suporte

DIDES

A ESAJ tem servidores no apoio a todas as
aulas, embora não seja possível que
permaneçam 100% do tempo na turma, pois
acompanham várias turmas ao mesmo
simultaneamente. De toda forma, pedimos
desculpas pelo ocorrido, e iremos verificar
para que não volte acontecer. Obrigado pela
participação.

Sistema

DITEC

Para abrir o Power Point é necessário que
baixe o arquivo no computador. Obrigada
pela participação.

SEDAC

As ementas dos cursos ficam disponíveis na
intranet e quando da inscrição o participante
deve consultar a fim de verificar se atende ao
que pretende como capacitação. Obrigado
pela participação.

Conteúdo

Público-Alvo

PALESTRA GRAVADA: A BIOÉTICA E O PROJETO MORAL DA
VIDA HUMANA: TEMPO DE NASCER - PGBIO012021 MARIA
servidor/usuário AGLAE TEDESCO VILARDO (2)
-Tema polêmico e controverRdo.
-Faltou fazer a última das três palestras.

Tema

SEDAC

A ESAJ tem trazido temas importantes e que
devem ser discutidos pela sociedade, até por
orientação, muitas vezes, do CNJ.
A última palestra da Dra. Aglaé ainda não foi
disponibilizaçda porque as questões da prova
ainda estão sendo elaboradas. Obrigado pela
participação.

