ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: ABRIL / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 1420
ITEM

USUÁRIO

/ ELOGIOS: 1105

OBSERVAÇÃO

12 Elogios - WVDCA012021 - WORKSHOP AO VIVO DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS AUTOCOMPOSITIVAS:
COMUNICAÇÃO - MARIA DE FATIMA ALMEIDA, MARCIA
GRILLO DA SILVA LAGO e VANJA MARIA ARUJO BORGES
-Todos são ótimos
-EQUIPE ATENDIMENTO ÓTIMO.
-curso com linguagem facil. Parabéns
-Parabéns pela iniciativa nesse formato, sobretudo pelos
tempos vividos. Show!
servidor/usuário -Gratidão! Nesse momento tão difícil do Novo Normal ter
esse momento de encontro, sempre aprendendo algo ,
gratidão!
-EQUIPE MARAVILHOSA! PARABÉNS! GRATA
-Parabéns as professoras.
-Tudo funcionou muito bem e as instrutoras são ótimas.
-Muito bom o workshop! As professoras são maravilhosas!
Parabéns ao suporte também
-Achei bem organizado!
-NÃO PRECISEI DO SUPORTE A NAVEGAÇÃO FOI OTIMA

/ SUGESTÕES: 240
ASSUNTO TRATADO

workshop ao vivo

/ RECLAMAÇÕES: 75

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

78 Elogios - PVPAP012021 - PALESTRA AO VIVO: A
CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO PAPEL FEMININO - Maria
Aglaè Tedesco Vilardo
-Palestra muito bem administrada, com clareza e
conhecimento do assuntos Parabéns!!!
-Palestra maravilhosa! Conteúdo muito bem elaborado e
transmitido de forma clara, respeitosa e leve, mantendome interessada durante todo o tempo.
-Excelente palestra e excelente palestrante, mantendo o
foco no tema e desenvolvendo-o muito bem .
-Excelente palestra! Uma das melhores que já assiti!
-Agradecimentos a Dra. Maria Aglaè Tedesco Vilardo pela
excelente palestra.
servidor/usuário
-Tema de muita relevância e extremamente bem
apresentado. Excelentes indicações literárias!
-Adorei a palestra. a juiz se comunica muito bem. o tempo
passou e nem senti. foi ótimo.
-Excelente tema. Sempre pertinente. Parabéns à ESAJ pela
escolha do tema e da palestrante.
-Gostaria de parabenizar a ESAJ e a juíza palestrante pela
escolha do tema deste ciclo de palestras. Conhecimento
fundamental para todos nós.
-AS PALESTRAS ON LINE ESTÃO ÓTIMAS. OBRIGADA ESAJ
-ESPERO QUE CONTINUEM DISPONIBILIZANDO ESSAS
PALESTRAS, SÃO MECANISMOS PARA ENRIQUECER OS
CONHECIMENTOS !!!

Palestra ao VIVO

25 elogios - AVELE022021 - AULA VIRTUAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges
Macedo
-Melhor curso!
-Curso de excelência e qualidade, fundamental para o
desenvolvimento de nossas atividades cartorárias diárias.
-SÓ ELOGIOS
-As aulas foram muito proveitosas.
-Adorei o curso. Prático, objetivo, e a servidora que o
ministra muito alegre, acessível, disponível. Só elogios!
-O Curso foi excelente adquiri novos conhecimentos.
servidor/usuário -4/25- Excelente curso.
Quero dar parabéns a Tutora Elizabeth Pena pela
dedicação em suas aulas. Sempre administrando bem,
tirando dúvidas, e com certeza vai nos ajudar a trabalhar
melhor no Processo Eletrônico. Muito Obrigado Elizabeth.
-MARAVILHOSA a instrutora, sempre disponível, com um
conhecimento vastíssimo. Pretendo cursar todos os
módulos que ela ministrar.
- A professora foi bastante solicita.
-5/25-A instrutora é excelente

Cont. - AVELE022021 - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges Macedo
Quero deixar meu elogio e agradecimento à professora,
que brilhantemente desenvolveu a temática, mostrando
segurança, clareza, objetividade, domínio da matéria e
servidor/usuário fácil transmissão dos conhecimentos.
-Instrutora domina o assunto, explica de forma clara,
respondendo à todas as dúvidas levantadas em aula.
-INSTRUTORA EXCEPCIONAL. SEMPRE MUITO BEM
INTEGRADA AO ASSUNTO E AOS ALUNOS.
-A instrutora é muito eloquente e solícita.

Aula ao vivo

Aula ao vivo

AVELE022021 - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges Macedo
-Um agradecimento especial também à ESAJ por nos dar a
servidor/usuário
oportunidade de evoluirmos e aprimorarmos nossas
competências, bem como, a toda equipe da ESAJ, que
estão sempre dispostos e empenhados a nos ajudar ! ! ! !
5 elogios: GJVCO012021 - GESTORES - AO VIVO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - ÁREA JUDICIÁRIA - Luiz
Felipe Barreto da Silva
-Curso bom e bastante esclarecedor quanto ao objetivo da
Comunicação Institucional no TJRJ e ao seu acesso pelos
servidores.
-Parabéns ao professor!! Pela aula que tivemos é possível
afirmar que é um excelente profissional. Obrigada!!
-Grandes temas e grandes transmissões dos conteúdos por
servidor/usuário
um excelente professor!
Momentos de aprendizagem e amadurecimento
profissional com muita qualidade nos conteúdos.
-Excelente!
-Curso de grande valia para as atividades cartorárias haja
vista a implementação rapida do uso da internet durante a
pandemia.. Muitas duvidas tiradas e muito objetivo para
entendimento

ESAJ

Aula ao vivo

GJVCO012021 - GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA - ÁREA JUDICIÁRIA - Luiz Felipe Barreto da
Silva:
servidor/usuário
-Parabenizo a ESAJ, por permitir essa excelente
oportunidade de agregar conhecimentos tão importantes,
para o exercício profissional neste Tribunal Fluminense.

ESAJ

19 elogios: PGBLO012021 - PALESTRA GRAVADA:
BLOQUEIO DE APLICATIVOS E CRIPTOGRAFIA - Livia
Teixeira Leal
-Tema muito atual!
-Parabéns pela escolha do tema.
-Excelente tópico, muito atual.
-Ótima instrutora
-A professora é didática e objetiva.
-ótima iniciativa e brilhante palestrante.
servidor/usuário
-Palestrante com domínio da apresentação.
-Parabenizo a instrutora.
-A professora é excelente! Muito didática!
-Muito boa a exposição!
-A palestrante é excelente! Tanto em relação ao conteúdo,
quanto à explanação dela.
-palestra muito bem elaborada. palestrante com grande
conhecimento do assunto
-7/19 EXCELENTE PALESTRA

PALESTRA GRAVADA

5 elogios: PJEOJ032021 - VIDEOAULA - SISTEMA PJE
APLICADO AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - Adriana Crespo
Barbosa de Vargas
-Bom curso. Simples e muito útil.
servidor/usuário
-EXCELENTE CURSO.
-BONS TEMAS LIGADOS A FUNÇÃO
-Bom curso!
-Achei bastante útil.
10 Elogios - WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E
ESTRATÉGIAS EM MEDIAÇÃO - WVFES012021 - Vanja
Borges
Excelente oportunidade de revisão de conteúdo e de
interação com demais profissionais.
Excelente iniciativa do TJ/NUPEMEC para capacitação e
aprimoramento dos mediadores, o que reflete na
servidor/usuário excelência da atividade desenvolvida nos cejusc's.
Adorei as instrutoras. Atenciosas, disponíveis e
dominavam o conteúdo.
A todos os envolvidos minha gratidão pela oportunidade
em ter acesso a um material enriquecedor
Parabéns pela organização do curso.
Ótimo conteúdo e professores com boa didática
Ótimo para reforçar conteúdo.

EAD

workshop ao vivo

19 Elogios - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS
APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER022021 - SI Mario Viana
Professor excelente, saca muito
O instrutor tem conhecimento e didática para
apresentação do curso, excelente!
Professor atualizado e conhecedor das necessidades
servidor/usuário específicas de nossa rotina!
O instrutor demonstrou completo domínio do assunto e
tem muita didática, facilitando o aprendizado. O tema do
curso é fundamental para o Oficial de Justiça cumprir suas
funções na atualidade.
Excelente aula, excelente instrutor.
Ótimo instrutor. Clareza, objetividade e conhecimento.
Excelente professor.

Minicurso ao vivo

13 Elogios - PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO SISTEMA
DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER - PGMUL012021
Magistrada expôs de forma clara e atual. Importante o
curso ser ministrado por alguém que vive o tema na
prática.
Adorei a palestra. Acredito que o tema deva ser
servidor/usuário recorrente.
Palestra excelente. Juíza transmite bem os conhecimentos,
dá bons exemplos de ordem prática e conceitua bem os
temas tratados. Indico a todos os públicos.
Linguagem acessível. A Magistrada apresentou de forma
magnificente a sua Palestra, usando fatos concretos e a Lei
Maria da Penha e acrescentou muito bem suas
experiências adquiridas na sua Função de Juíza.

Palestra Gravada

65 elogios PALESTRA AO VIVO: A ESTRUTURA DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO BRASILEIRO LETICIA D´AIUTO DE MORAES
FERREIRA PVEST012021
-Excelente palestra. A palestrante é muito clara, domina o
assunto.
-Ó\mas palestras em um tema que adoro.
-A PALESTRA COM A DOUTORA LETÍCIA FOI EXCELENTE E
servidor/usuário DE UM TEMA DE EXTREMA RELEVÂNCIA. E DEVERIAM TER
MAIS PALESTRAS COM A DOUTORA. PARABÉNS
-Excelente palestra, com linguagem acessível!
-Como sempre a palestrante explica o conteúdo de forma
clara, em que pese se tratar de um assunto complexo.
Parabéns!
-A palestrante é muito didática e tem domínio do
conteúdo. Parabéns!

palestra ao vivo

Cont.
PVEST012021
Como sempre, a magistrada é excepcional. Texto,
apresentacao , linguagem. Excelente palestra!!!!
-Acrescentou muito. Parabéns....
-Mais que uma palestra, uma verdadeira aula de direito
servidor/usuário tributário!!
-Parabéns à ESAJ e a palestrante pelas informações
trazidas!!!
-"A palestrante fez explanações muito pertinentes, tanto
no tocante ao nosso trabalho, quanto à atualidade. Além
disso, discorreu de forma super coerente e clara sobre o
tema."

Palestra ao vivo

9 Elogios PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES Danilo Marques Borges PGPAC022021
-Excelente aula!
-Excelente aula, obrigada!
-Excelente professor. Muito eloquente e obje\vo.
-Manifesto meu elogio ao professor, muito claro na fala e
didá\co na apresentação dos assuntos.
servidor/usuário
-Ótimo professor, passa o conteúdo de forma bem clara,
sem deixar a aula chata.
-Muito bom o curso
-Excelente palestra.
-ADOREI A DIDÁTICA DO PALESTRANTE. MUITO BOM
-excelente conteúdo, excelente didática, adorei o
professor

Palestra Gravada

06 Elogios - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA
PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA012021- Si Luciana
Fiala de Siqueira Carvalho
Este curso foi muito esclarecedor.
Excelente curso !!!
Tudo ótimo.
O curso foi excelente!
servidor/usuário
Dra. Luciana é maravilhosa! Percebemos que gosta de
transmitir conhecimento e o faz com maestria, é daquelas
aulas que não se pode perder um minuto, porque tudo se
aproveita. Nota 10!
Excelente o curso ministrado pela Drª Luciana. Possui uma
linguagem fácil e direta, abordando efetivamente as
questões que afligem o Oficial de Justiça.

Minicurso ao vivo

04 Elogios - PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DOS
TRIBUTOS E DO ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA PGIRT012021 -MI Letícia D’auto
Muito esclarecedora a palestra sobre um tema
servidor/usuário importante.
Agradeço à Dra. Letícia e à ESAJ por mais uma excelente
palestra.
Ótima palestra! Super didática!
Ótima palestra e ótima palestrante.

Palestra gravada

53 Elogios - PALESTRA AO VIVO: CAPACIDADE CIVIL DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - LEI 13146/15 - PVCAP012021SI- Rosane Pitanga
Excelente palestra, muito didática e linguagem clara. Meus
agradecimentos à palestrante.
Professora excelente.
Excelente palestra!
Palestra excelente.Rosane, minha colega de trabalho, deu
servidor/usuário um Show. Espetáculo de palestra. Trouxe muitas
atualizações. Muito conteúdo num curto espaço de tempo.
Parabéns.
Excelente palestra.
Foi uma das melhores palestras que eu assisti
recentemente. A palestrante é muito didática e teve a
preocupação de falar uma linguagem acessível para quem
não possui formação em Direito. Recomendo muito essa
palestra.

Palestra ao vivo

PALESTRA AO VIVO: CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - LEI 13146/15 - PVCAP012021
servidor/usuário
Conteúdo atual e de fácil compreensão. Parabenizo a
todos da ESAJ pela palestra.

ESAJ

14 ELOGIOS - AULA AO VIVO: INTRODUÇÃO AO PROCESSO
CIVIL - AVIPC012021 - Marcelo Jose Reimol
-Curso muito pertinente e o professor muito seguro, claro
e objetivo em sua explicação.
-Parabéns, esse curso foi muito útil para minha
atualização. O Professor possui bastante conhecimento
teórico e prático facilitando nosso entendimento. Muito
obrigada !
-Melhor curso que já fiz pela ESAJ, e com isso também
incluo os presenciais. Professor explica com calma,
coerência e objetividade.
-O instrutor Marcelo foi excelente na apresentação do
servidor/usuário
curso. Muito didático.
-Parabéns. Aulas foram ótimas e muitas dúvidas foram
sanadas.
-BASTANTE INTERESSANTE E INOVADORA ESSA FORMA DE
AULA REMOTA.
-Melhor professor com quem já tive aula de processo civil,
desde a faculdade.
-Excelente curso. Parabéns à ESAJ pela escolha acertada do
professor. Pretendo fazer outros cursos com ele.
-O professor demonstrou ter pleno conhecimento da
matéria, e se mostrou muito empenhado em passá-la aos
alunos.

Aula ao vivo

9 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20
FUNÇÕES NO EXCEL - WVCFE012021 - Frank Ribeiro
Andrade
-Instrutor muito bom , explica de forma prática, clara e
objetiva. Gostei também do objeto do curso porque é
muito útil no trabalho.
-Professor muito atencioso com a turma. Principalmente,
porque esse não é um curso fácil de seguir para alguns.
Mas foi muito tranquilo, pois o professor teve uma
excelente didática.
-Gostaria de elogiar o Instrutor que atende com presteza a
servidor/usuário todos participantes, sempre preocupado em transmitir
conhecimento.
-O instrutor Frank tem um grande domínio no assunto e
muita calma ao explicar. Indico o curso aos meus colegas
de trabalho.
-Aula ótima, professor excepcional, dinâmica e método de
ensino excelentes!
-O instrutor além de dominar a matéria consegue
transmitir como poucos, mesmo em EAD, tonando a aula
dinâmica e interessante.
-Bom conteúdo, apesar do ambiente on line, este tipo de
aula merece ser presencial, o conteúdo foi muito útil.

workshop ao vivo

103 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO:
HISTÓRIA, CULTURA E DIREITO - PVHIS012021 - Wagner
Cinelli De Paula Freitas
-Muito bom o recurso do desenho animado!
-Excelente palestra!!! Daquelas que a gente não quer que
acabe!!!
-Excelente palestra! Aliás, os temas das palestras ao vivo
estão ótimos. Atuais e necessários.
-A palestra foi excelente. O conteúdo foi devidamente
abordado pelo Des. Wagner Cinelli, de forma clara,
objetiva e interdisciplinaridade, e trazendo-nos reflexões
extremamente relevantes sobre o tema. Fiquei
servidor/usuário
extremamente satisfeita e interessada em assistir outras
palestras do tema ou não pelo mesmo palestrante.
-Excelente palestra! Tema tão dificil abordado de forma
mais leve, clara e de forma muito humana. Tenho grande
admiração pelo Dr Wagner. Parabéns a ESAJ!
-O nível das palestras da ESAJ está excelente.
-Palestrante SENSACIONAL!!! Como vale a pena assistir a
palestras assim, com tamanha qualidade.
-Excelente palestra! Assunto importantíssimo e
abordagem simples e direta! Palestrante domina
totalmente o tema e transmite de forma clara! Espero que
tenham outras

Palestra ao Vivo

15 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO
CICLO DE VIDA DO PRODUTO-PGCOL012021
-Otimo curso
-Adorei a palestra, muito esclarecedora
-Adorei a introdução com dados históricos sobre a
reciclagem no Brasil e no mundo. E fiquei mais feliz ainda
de saber minha comarca Volta Redonda participa
ativamente coleta seletiva solidária.
-Muito bom e útil!!
-Instrutora elogiável. Conhecedora do tema e muito
capacitada. Parabéns.
servidor/usuário -Parabéns à palestrante. Aprendi muitos conceitos e
pretendo sair do discurso p/ prática.
-Parabenizo a palestrante pelo conteúdo, clareza na
explanação e didática. Excelente palestra. Acima de tudo,
pelo interesse em um assunto tão importante para a
humanidade.
-Conteúdo relevante.
-Maravilhosa palestra! Excelente tema, atual, necessário,
ótima palestrante!
-É impressionante como o TJERJ tem servidores
qualificados. As palestrantes Dras. Lívia Leal e Dayse Alves
não perdem para os magistrados na mesma função. A Esaj
escolhe muito bem.

Palestra Gravada

3 elogios. AVELS012021 AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO PARA SECRETÁRIOS JORGE RENATO DA SILVA
GUIMARAES
-O instrutor foi excelente.
Agradeço.
servidor/usuário -O curso de processo eletrônico oferece várias ferramentas
que podem ser utilizadas no dia a dia, de forma a otimizar
o trabalho em Gabinete.
-Curso muito ú\l!! Instrutor educado e atencioso!!
18 elogios.PGANT022021 PALESTRA GRAVADA: PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES DANILO MARQUES BORGES
-A palestra foi muito boa, mas eu senti falta de alguns
slides para facilitar ainda mais o entendimento sobre o
pacote an\crime.
-É o melhor instrutor em matéria penal. Muito claro e
obje\vo.
-Excelente professor. Além de ter muito conhecimento
sobre o assunto e estar atualizado, tem maravilhosa
didática. Parabéns ao professor e à ESAJ, por nos
servidor/usuário
disponibilizar tão boa aula.
-Prezados, esse professor é muito bom! Bem didático e
atualizado.
-Muito bom.
-Excelente palestra.
-Muito boa palestra. Adquiri mais conhecimento, e como
trabalho em Vara Criminal, pude perceber a importância
de um curso como esse.
-Mais uma excelente aula, com conteúdo atualizado e
muito bem explicado.

Aula ao vivo

Minicurso ao vivo

cont PGANT022021
-O magistrado conseguiu passar bastante conteúdo com
segurança e clareza exemplares.
-método de aprendizagem muito bom. Parabéns a toda
equipe.
-Excelente
-Explicações claras. Muito boa palestra.
-Excelente palestra!! Professor muito didático, com
servidor/usuário linguagem clara e objetiva! Som e imagem estavam
excelentes também.
-Excelente palestra. Atualizada e obje\va.
-Professor muito bom. Excelente palestra.
-Excelente professor , muito didá\co.
-Dr. Danilo, show de bola!! ótima aula. Parabéns!!
Parabéns!!
-Excelente aula

Palestra gravada

25 elogios: MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS – SI Mario Antonio B. Viana
-Professor, colega de atividade, compreende bastante
nossas dúvidas em nossas tarefas, muito PARABÉNS A ESAJ
POR PROPORCIONAR UM EXCELENTE CURSO E PARABÉNS
AO INSTRUTOR MÁRIO VIANA, EXCELENTE!!
-Excelente curso e, muito útil para a rotina de trabalho do
OJA. O professor é super didático e usa um linguajar
simples, objetivo e incentiva os participantes à
interagirem. Infelizmente, o curso é curto e a " sede de
saber e aprender os mistérios da informática é extensa. Eu,
já estou no aguardo de um novo curso com o professor e
servidor/usuário colega Mário Vianna, Valeu muito (mais eu quero mais )
.Agradeço a dedicação e a forma carinhosa como este
mestre compartilha os seus conhecimentos.
-Excelente curso, bem direcionado ao trabalho do OJA.
Instrutor capacitado, com linguagem acessível e
totalmente familiarizado com a prática do trabalho dos
Oficiais de Justiça.
-Achei o curso muito útil para aproveitar melhor os
recursos disponibilizados no computador. 5-Agiliza e
organiza o trabalho.
-O instrutor está de parabéns, posto que é conhecedor do
assunto e solícito quanto as inquirições.
-Parabéns ao professor pelo seu conteúdo e sua
disponibilidade!

Minicurso ao vivo

13 elogios: PGDEI012021 - PALESTRA GRAVADA: DEIXAR DE
PAGAR TRIBUTO É CRIME? – MI Letícia D´Aiuto de Moraes
Ferreira Michelli
-Palestra muito bem estruturada, conforme o conteúdo.
-Ótima palestra.
-Muito boa a palestra
-parabéns a magistrada que com clareza e coerência,
expos muito bem um conteúdo que é muito complexo por
si só.
-Muito bom.
servidor/usuário -Excelente didática.
-Apesar do grau elevado de dificuldade de algumas
questões da verificação de aprendizagem, foi uma
experiência bastante proveitosa.
-Excelente palestra!
-excelente palestra.
-Jóia
-Agradecimentos pela informação sobre tributos.
-Ótimo curso.
-Ótima explicação.

palestra gravada

70 elogios: PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O
TELETRABALHO COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A
SAÚDE MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
-excelente palestra. tema muito atual e importante para o
momento que estamos vivendo.
-Ótima palestra, realmente o trabalho em home office
necessita de aparelhamento adequado.
-ótimo tema! Percebi muitas pessoas interessadas.
-Maravilhosa palestra que tanto nos esclareceu sobre
nossos dias atuais de pandemia e -trabalho remoto. Como
podemos melhorar nossa qualidade de vida
-Excelente Expositora!! Espero que ela faça outras
palestras. Parabéns.
servidor/usuário -PARABÉNS... ABORDOU O TEMA COM SERIEDADE E
AMPLO CONHECIMENTO MOSTRANDO QUE TODOS NÓS
SOMOS SUSCETÍVEIS A PROBLEMAS EM QUESTÕES
MENTAIS.
-Conteúdo muito atual e necessário.
-Palestrante clara e objetiva
-A palestrante muito boa na transmissão dos
aconselhamentos.
-Parabéns a ESAJ, pelos atuais temas das palestras, saem
do lugar comum, são bem interessantes
-Gostei muito da palestra. Tema atual, de importância para
todos nós. Parabéns!
-Parabéns pela ótima palestra e esclarecimentos.

E

palestra ao vivo

A ESAJ agradece os seus

E
L
O
G
I
O

42 elogios PVCUR012021 PALESTRA AO VIVO: ASPECTOS
POLÊMICOS DA CURATELA A PARTIR DA LEI BRASILEIRA DE
INCLUSÃO - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA
-Otima palestra, pois trabalho na Tutoria de Niterói.
-excelente palestra, de grande relevância para o meu
exercício proﬁssional.
-Maravilhosa palestra, de extrama importância para a
sociedade em geral.
-Excelente para atualizar nosso conhecimento
servidor/usuário
-Professor Luiz Cláudio foi ó\mo. Não foi surpresa.
-Parabéns ao palestrante pela linguagem acessível e
clareza na exposição.
-Gostaria de parabenizar ao palestrante pela brilhante
explanação. Ele foi muito didático e os conhecimentos
adquiridos hoje me ajudarão na vida pessoal e profissional.
-Muito bom. Esclarece coisas que a gente nao tem
conhecimento e nem sabe como funciona.

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

cont. PVCUR012021
- Mais uma excelente palestra. Parabéns à ESAJ por nos
proporcionar esta oportunidade de aquisição de
conhecimento.
-Palestrante muito bom, linguagem acessível e tema muito
importante, transmi\do de forma clara.
-Muitíssimo interessante o tema. Há muito preconceito e
servidor/usuário
falta de conhecimento nessa área. As condições das
pessoas com deficiência mudaram e muita gente não se
atualizou. Há vários meios jurídicos para garantir
autonomia e isso é maravilhoso. Parabéns pelo conteúdo.
-Excelente didá\ca do palestrante
-PALESTRA DE GRANDE APLICABILIDADE NAS MINHAS
ATIVIDADES FUNCIONAIS. PARABÉNS!

palestra ao vivo

2 elogios WVSJT012021 WVSJT
WORKSHOP AO VIVO - SESSÃO DE JULGAMENTO USANDO
O MICROSOFT TEAMS - ZANONI DA CONCEICAO MAIA
JUNIOR
-OTIMO CONTEÚDO DO CURSO E QUALIFICAÇÃO DO
servidor/usuário INSTRUTOR.
-"O Prof. Zanoni sempre é atencioso e preocupado em
sanar todas as dúvidas, parabéns!
O suporte também foi rápido em sanar uma dúvida que
tive na primeira aula, me respondendo no mesmo dia.
Obrigada!"

workshop ao vivo

85 elogios: PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES
SOBRE A FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI
José Cláudio Torres Vasconcelos
-EXCEPCIONAL! HÁ QUE SE TER A VERDADEIRA
PROPENSÃO PARA O MAGISTÉRIO! PARABÉNS PROFESSOR!
-José Claudio é excepcional! Além de muito prazeroso
assistir às suas aulas, contribuem, e muito, para o nosso
trabalho.
-Excelente palestra. O José Claudio aborda o tema com
servidor/usuário muita clareza.
-Parabéns ao palestrante e organizadores!
-Excelente palestrante, conteúdo dado muito proveitoso
para trabalho. E muito simpático, cativa.
-Excelente aula! De forma dinâmica e objetiva, creio que o
professor conseguiu atingir todos os objetivos! Parabéns!
-Excelente tema. Muito produtivo para meu trabalho.
Parabéns à ESAJ pela escolha do palestrante.

Palestra ao vivo

PVFAS012021 - CONTINUAÇÃO:
-Obrigada, Esaj, por abrilhantar nossa tarde com essa
brilhante palestra prestigiando uma prata da Casa!
-O instrutor/palestrante tem uma linguagem acessível e
que prende a atenção de quem está assistindo a palestra.
-Excelente palestra. Muito dinâmica e objetiva. Parabéns
ao palestrante e à ESAJ.
-Dicção excelente.
-O Professor José Carlos é ótimo. Tem uma forma de
servidor/usuário explicar bem clara, simples. Parabéns!
-Didática, leveza, método. O tempo voou. Parabéns!
-Curso muito produtivo e bem ministrado pelo ilustre
professor.
-Excelente palestrante e com direta relevância com relação
ao trabalho.
-22/85-Excelente palestra.
-6/85- Excelente palestrante!

PALESTRA AO VIVO

8 elogios: AVPJO012021 - AULA AO VIVO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO NO PLANTÃO JUDICIÁRIO –
SI Paulo Roberto Augusto de Souza
1-O conhecimento passado pelo instrutor foi ótimo.
2-instrutor se mostrou superpreparado em expor os
ensinamentos. parabéns
3-O curso atende ao objetivo e esclarece todas as nossas
eventuais dúvidas nos Plantões, coerência com o dia a dia
e objetividade.
4-Otimo instrutor
5-Parabéns à ESAJ e ao Instrutor Paulo Roberto.
6-Esse foi o terceiro curso de plantão judiciário que fiz
(tenho 7 anos de TJRJ) e posso dizer que foi um dos
servidor/usuário melhores cursos que fiz até hoje. As aulas foram bastante
didáticas e o instrutor é excelente. Uma pena que a carga
horária não foi suficiente, pois o plantão judiciário,
principalmente pra quem não atua na área criminal, é um
assunto muito complexo. Mesmo assim, só tenho elogios
para as aulas e para o instrutor.
7-Excelente professor, excelente aula.
8-O professor é muito solícito e demonstra imenso
conhecimento e experiência. Com certeza, acrescentou
muito.
9-O Instrutor, Paulo Roberto, demonstrou muito
conhecimento acerca do tema, o que nos proporcionou
potencializar o nosso trabalho, no dia a dia.

AULA AO VIVO

04 Elogios - WORKSHOP AO VIVO - TABELAS DINÂMICAS E
FUNÇÕES DE BANCO DE DADOS - EXCEL - WVTFB012021.
Frank Ribeiro
O professor é excelente, tanto na didática quanto no
conteúdo do curso (material, exemplos, exercícios).
Elogio ótimo atendimento da Equipe
O Professor é muito bom, mas o veículo utilizado para a
servidor/usuário
transmissão do ensinamento deixou a desejar. Esse é um
curso que precisa ser presencial.
Puxa, uma pena ser via Teams. O Instrutor é muito bom.
Tem bagagem de sobra para compartilhar o seu
conhecimento. Tive aula com ele na ESAJ quando o office
ainda estava engatinhando no TJ.

workshop ao vivo

79 Elogios - PALESTRA AO VIVO: A POSSE E SUA FUNÇÃO
SOCIAL - PVSSE012021 – Dr° Flavia de Castro
Excelente palestra e palestrante.
Exemplos da palestra bem adequados. Apresentação
didática.
Que volte esse tema e com esta apresentadora.
Maravilhosa!!!
Mais uma palestra excelente!
Palestra maravilhosa, muito esclarecedora.
Excelente palestra.
A Dra. Flávia, sempre muito eloquente e esclarecedora.
servidor/usuário
Parabéns pela palestra!
Amei, me senti na faculdade novamente
Palestra virtual realizada de maneira muito pedagógica,
iniciada pela exposição dos pontos a serem debatidos até
chegar à análise de casos concretos, tendo como
referência a visão dinâmica quanto à posse.
A qualidade da aula denota que se trata não só de uma
juíza, mas também de uma grande professora.
Palestra de grande relevância, ótima palestrante, muito
didática. Parabéns.

Palestra ao vivo

18 elogios PGREL012021 PGREL PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS Tatiana Oliveira
Moreira
-Excelente
tema e palestrante. Gosto muito da Ta\ana.
-Ó\ma palestra, esclarecedora e mo\vadora.
-EXCELENTE PALESTRA!
-Adorei a palestra. Adorei a maneira como o tema foi
abordado, muito didática e muito bem elaborada,
parabéns a professora Ta\ana.
-a palestrante demonstra saber sobre o conteúdo.
servidor/usuário Parabéns!
-Excelente palestra. Profissional muito envolvida com seu
okcio. Parabéns!!!
-Parabéns, Tatiana! Que orgulho ter uma profissional
como você no quadro do TJRJ!
-Agradecimentos a palestrante Tatiana Moreira, pelo
conteúdo esclarecedor.
-Parabens Tatiana. Gosto muito de seus minis cursos e
palestras.

Palestra Gravada

4 elogios PGEXE012021 PGEXE
PALESTRA GRAVADA: A EXECUÇÃO FISCAL E A PANDEMIA
Dra Letícia
-"Por uma vez mais parabenizo a ESAJ pela excelente
iniciativa de nos conceder acesso a um verdadeiro
banquete intelectual. Quanto a Dra. Letícia, faltam-me
servidor/usuário palavras para aquilatar sua competência, conhecimento e
sabedoria na explanação das matérias!!! Muito obrigado.
"
-Excelente palestrante!!!
-gostei muito da palestra. Foi excelente em todos os
aspectos.
-Ó\ma palestra como sempre!
16 elogios PGCPP022021 PGCPP PALESTRA GRAVADA:
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
Dr. Danilo
-Muito bom e educa\vo
-Mais uma vez a palestra foi muito bem ministrada pelo
magistrado.
-Show de bola Dr. Danilo. Parabéns!!
-Excelente palestra, assunto bem atual, palestrante ótimo
na explicação e no modo de passar a matéria, bem
didá\co.
-Ó\mo conteúdo!
-Parabenizo o professor pelo conhecimento teórico e
servidor/usuário prático demonstrado e por sua didática na apresentação
do conteúdo.
-Aula fantástica, aprendi muito mesmo. Ele consegue
abordar muitos temas, de forma clara e concisa, e com
riqueza de detalhes, de uma forma bem dinâmica. Prende
mesmo a atenção.
-O magistrado que ministra as palestras sobre o Pacote
Anticrime é fantástico, riquíssimo em conhecimento,
muito didático e faz com que a atenção não se perca por
um minuto. É muito elogiável.

Palestra Gravada

Palestra Gravada

3 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: AS INOVAÇÕES DO
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM ÉPOCA DE PANDEMIAPGPLA012021
-Excelente palestra, muito esclarecedora.
-A Dra. Letícia é uma estrela de um céu particular!! Todas
as suas palestras são de conteúdo inestimável, com uma
quantidade de conhecimento e capacidade de explicitação
servidor/usuário
da matéria fora do que se chama comum!! Sinto-me
honrado por poder ter a meu dispor essa preciosa fonte de
informação!!! Parabéns ESAJ!!! Meus parabéns, Dra.
Letícia!!!!!!!!
-Adorei a palestra da Dra. Letícia. Foi uma palestra com
uma linguagem fácil de aprender porque falava do nosso
dia a dia.

Palestra Gravada

18 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA:PROTEÇÃO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE NA INTERNET- PGPRO012021
-As palestras da professora Livia são ótimas, a gente
sempre aprende muito. E parabéns pela iniciativa de agora
indicar, quando a pessoa erra uma pergunta do
questionário, qual o minuto na palestra em que está a
resposta correta.
-Prezados, parabéns pela escolha dos temas que têm sido
abordados nas palestras. assuntos atuais e que além de
colaborarem com o aperfeiçoamento profissional, este em
especial, reforça os cuidados, deveres e direitos que
devemos considerar no âmbito familiar e em sociedade.
servidor/usuário -Conteúdo importante, tanto para intervenção junto aos
profissionais que desenvolvem trabalho nas Varas de
Infância e Juventude, bem como no relacionamento com
os filhos.
-Gostei muito pois este curso me deu uma visão mais
ampla do assunto. A Livia instruiu com casos e series
atuais. parabéns. dinâmico e objetivo.
-Palestra Excelente! Acrescentou muito em relação ao
conteúdo. Palestrante segura e com conhecimento claro
sob o tema conseguiu equacionar as duas áreas envolvidas
de forma excepcional!
Matéria e conteúdo de extrema importância social.
Parabéns!

Palestra Gravada

08 Elogios - VIDEOAULA - AGRAVO DE INSTRUMENTO VIDZ012021
Na minha opinião o palestrante José Carlos Vasconcelos
Torres é o melhor, tem uma excelente didática e faz com
que a aula não seja cansativa e torna o tema agradável,
vinculando o conteúdo ao nosso dia a dia.
Excelente aula. Excelente professor. Muito claro em sua
explanação.
"Com todo respeito" é o melhor professor da ESAJ.
servidor/usuário O Professor José Cláudio é maravilhoso.
Ele transforma qualquer tema em algo muito fácil de ser
entendido.
Ótimo.
Muito boa a aula.
Excelente professor. Muito didático e atento às questões
práticas do nosso trabalho no TJERJ.
Boa tarde, as aulas do professor Cláudio sempre são
excelentes. Sempre que estão disponíveis me inscrevo
independentemente da necessidade de horas.

EAD

11 ELOGIOS - Noções de Justiça Restaurativa NJRES012021
-O conteúdo foi novo para mim e aguçou a vontade de se
aprofundar no tema da Justiça Restaurativa.
-Gostei bastante do tema. É bem diferente do que
estudamos mesmo na faculdade de Direito e realizamos no
nosso dia a dia. A iniciativa de ensino dessa visão
alternativa de realização da Justiça é boa e me ajudou a
adquirir uma nova perspectiva.
-Importante a ESAJ fornecer esse tipo de conhecimento ao
servidor.
-Excelente curso! Slides organizados e que abarcam grande
parte do conteúdo, e-book com linguagem acessível e
servidor/usuário
humana, avaliação de aprendizagem condizente com o
conteúdo transmitido. De fato, o curso agrega diversas
abordagens da Justiça Restaurativa e inicia um novo
paradigma no Poder Judiciário Fluminense: a reparação
verdadeira do dano causado à vítima e a possibilidade de
construção de soluções a partir do diálogo entre vítima e
ofensor. Agradeço a oportunidade de aprimorar meus
conhecimentos nessa área inovadora do conhecimento e
social.
-Eu adorei o formato do curso. Adorei a pegada lúdica.
Adorei a arte e o design. Adorei a interatividade.
Parabenizo a todas e todos e gostaria que houvesse mais
cursos nesse formato.

EAD

4 Elogios - ATEX012021 - Atendimento de Excelência Luciane Batista Marequito
-Excelente iniciativa. Muito necessária para esclarecimento
de várias questões.
-Um dos melhores cursos que já fiz na Esaj. Excelente
linguagem, o que permite um aprendizado direto e
servidor/usuário objetivo, bem como facilidade na navegação do conteúdo.
-Melhor curso que já fiz. Muito mais objetivo do que com
aulas.
-Fantástico o curso. Muita experiência adquirida.

75 Elogios - PALESTRA AO VIVO: GÊNERO, POBREZA E
ACESSO À JUSTIÇA - PVGEN012021- Soyanni Alves
Excelente palestra!!
Excelente palestra. Assunto muito importante.
Ótima palestra! Comunicação e linguagem de fácil
entendimento!
Ótima palestra! Tema muito bem escolhido e atual.
Excelente palestrante, muito bem preparada e
servidor/usuário
conhecedora do assunto.
Excelente tema e muito atual. Parabéns!!!!
Excelente palestra!
Excelente palestrante!
Tema atualíssimo. Parabéns!
Tema bastante elucidativo
Sempre assisto às palestras da Soyanni, muito simpática.
Assunto muito bem exposto. Aguardando a próxima.

EAD

Palestra ao vivo

6 elogios VIDA 012021VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE
CIVIL E INTERNET MILENE RODRIGUES PORTUGAL
Muito bom o curso proporcionando novos conhecimentos
-Excelente palestra, a instrutora foi muito didática
-Parabéns pela palestra e atividades.
servidor/usuário Excelente . Adorei a linguagem e todo material
disponibilizado.
Muito bom o curso. Gostei do formato. Apenas tive
dificuldade com a liberação da avaliação de reação após
responder os casos concretos.
-Excelente aula ! Parabéns !

EAD

20 ELOGIOS - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PARTE IPGESP012021
-Mais uma vez, manifesto elogio ao conhecimento e forma
didática e descontraída de apresentação do conteúdo pelo
professor.
-Excelente Palestra. Muito útil para o meu trabalho uma
vez que estou lotado em Vara Criminal.
-Professor excelente, linguagem acessível, bom conteúdo.
Parabéns!
-Este magistrado instrutor consegue ensinar um conteúdo
gigantesco em curtíssimo tempo de palestra. Estou
admirada com tamanho conhecimento e didática. Fico
servidor/usuário
muito grata pela oportunidade.
-Excelente palestra! O Prof. Dr. Danilo é brilhante e tem
muita didática. Agradeço por mais esta oportunidade de
adquirir novos conhecimentos.
-Ótima palestra! Muito interessante e com linguagem
acessível.
-Dr. Danilo merece todos os elogios possíveis pela sua
didática e pela profundidade de seus conhecimentos.
-Amei o assunto. Muito bem explicado.
-ESSE PROFESSORÉ MUITO DIDÁTICO,ADORO AS AULAS
DELE PARABÉNS PROFESSOR DANILO.
-Palestrante didático e expõe, de maneira clara e objetiva,
o conteúdo da matéria.

Palestra gravada

5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: AS INOVAÇÕES DO
PROJETO DE LEI 1.397/20 FRENTE À INSOLVÊNCIA
GENERALIZADA - PGINO012021
-Ótimo curso
-Excelente
-Grande aproveitamento do tema.
servidor/usuário
-PROFESSOR ELOQUENTE. COM UMA RETÓRICA MUITO
BOA. ELE EXPLICOU MUITO BEM.
-ESTA É A PRIMEIRA VEZ EM QUE ASSISTO A UMA
PALESTRA GRAVADA, E GOSTEI MUITO. SEMPRE FIZ
CURSOS COM MUITAS HORAS. DEPOIS DESSA, FAREI
OUTRAS. EXCELENTE PROFESSOR.
4 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS - JUIZADOS - PJECA032021 - JORGE LUIZ
RODRIGUES CARREIRO
-Curso muito interessante, pois aborda temas relevantes e
de necessidade prática para o aprimoramento do nosso
trabalho.
-PARABÉNS PELA EXCELENTE PALESTRA E INICIATIVA
NESTA NOVA JORNADA. POR SER UM NOVO SISTEMA,
servidor/usuário CADA MAIS PALESTRAS E FERREMENTAS PARA
TREINAMENTO SERÁ MELHOR.
-PARABÉNS A ESAJ E TODOS QUE CONTRIBUIRAM PARA A
REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO NESTE MOMENTO QUE
PASSAMOS
-foi meu primeiro curso a distância todas as orientações
com a finalidade de direcionar o instruendo,como executar
as atividades,facilitam nossa interação com esta
modalidade de aprendizado.

Palestra gravada

EAD

53 elogios. PVACE012021
PVACE PALESTRA AO VIVO: O ACESSO DAS
MULHERES À JUSTIÇA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
-Tema muito bom, conteúdo maravilhoso.
-excelente palestra, bem esclarecedora. Parabéns.
-Palestrante excelente e tema relevante e atual. Palestra
muito boa.
-Só assistindo palestras como essa com a preparadíssima
Dra Katherine nós, mulheres, vamos ser capazes de criar
servidor/usuário nossa verdadeira identidade, individualidade e entender e
construir a nossa verdadeira história. Que venham outras
palestras com a magistrada. Obrigada.
-Tema bastante pertinente para as nossas atividades,
principalmente durante os plantões judiciários, trouxe-me
mais sensibilidade em relação ás ví\mas.
-EXCELENTE PALESTRA E MEUS PARABÉNS PARA A DRA
KATERINE. ABORDOU UM TEMA DE EXTREMA RELEVÂNCIA
COM MUITA CLAREZA E COM FÁCIL PERCEPÇÃO.
-Palestra otima. Bem pertinente com o momento de
pandemia

Palestra ao vivo

10 elogios: MVFER042021 - MINICURSO AO VIVO FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS - Mario Antonio Barros Viana
-Parabéns ao tutor! Fala com segurança. Preocupa-se em
passar com clareza o conteúdo. Disposto a ensinar e a
aprender com nossas experiências.
-Ótima Palestra
-Muito boa a disponibilidade e acessibilidade do Instrutor.
-Muito bom curso, com ensinamentos importantes para a
servidor/usuário atuação prática do Oficial de Justiça e para o
conhecimento das ferramentas de trabalho oferecidas
pelo Tribunal. Que sejam oferecidos mais cursos para
aprimoramento da atuação dos Oficiais.
-Muito muito bom o curso e o instrutor muito competente
no assunto.
-Excelente curso. Muito útil no serviço do oficial de justiça.

MVFER042021 - CONTINUAÇÃO:
-Gostei muito de ter feito o curso e ele só veio somar,
agregando conhecimento e ajudando no trabalho como
Oficial de Justiça.
-Parabéns ao Professor Mário Antonio Viana, que é um
entusiasta do uso da informática e da TI no Poder
servidor/usuário Judiciário. Está sempre se inteirando das novidades e
sempre que pode auxilia os colegas em dúvidas e
dificuldades.
-Quero parabenizar pelo conteúdo tão apropriado às
nossas atividades diárias. Aprendi várias coisas para meu
dia a dia no trabalho.
-Muito bom o curso!

Minicurso ao vivo

Minicurso ao vivo

10 elogios: PGEAM022021 - A ÉTICA E O ASSÉDIO MORAL
NO AMBIENTE DE TRABALHO - Sandra Maria Martins
Rodovalio Ferreira
-Palestrante excepcional. Parabéns.
-Excelente palestra. Adorei conhecer mais sobre a ética e
assedio. Curso maravilhoso.
-Aula muito bem elaborada e objetiva.
-Manifesto meu elogio ao conhecimento e domínio do
tema pela palestrante e sua tranquilidade em realizar a
servidor/usuário exposição.
-Curso muito bom.
-Ótima palestra! Parabéns!
-Boa explanação da professora
-Valioso conteúdo e a notória dedicação da palestrante.
Devia ser obrigatória para todos os funcionários!
-Importante estes temas para melhorar o ambiente de
trabalho, pois infelizmente a gente percebe muito esta
prática no ambiente cotidiano
-Tudo perfeito. Nada a sugerir.

Palestra gravada

17 elogios: WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
Ribeiro Andrade
-ótimo comunicador
-Excelente professor. Excelente equipe da ESAJ.
Totalmente integrados.
-Parabenizo o excelente instrutor Frank Ribeiro que
sempre se mostra cordial e atencioso com a turma e tem
ótima didática, transmitindo conhecimentos técnicos com
tranquilidade e clareza.
-Curso muito apropriado ao momento que estamos
servidor/usuário vivendo, com a necessidade de TICs para a realização do
trabalho.
-Parabéns ao instrutor, muito didático. Demonstrou
dominio acerca do conteúdo.
-SABE MUITO.
-EXCELENTE DIDÁTICA.
-SUPER SIMPÁTICO.
-Aulas do Frank excelente como de praxe.
-Agradeço a ESAJ por mais esta excelente ação de
capacitação.
-Tutor e equipe disponíveis!

Workshop ao vivo

6 Elogios - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA
PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA022021- Luciana
Fiala de Siqueira Carvalho
Parabéns pela palestrante ter alto conhecimento teórico e
principalmente prático pelo tema.
A qualidade dos cursos oferecidos pela ESAJ não fica a
desejar a nenhuma outra escola de estudos institucionais.
Parabéns.
A instrutora trouxe temas absolutamente relevantes no
que diz respeito ao trato com o jurisdicionado,
principalmente tendo em vista que nem todos os
servidor/usuário
profissionais têm o mesmo contato e visão atualizada
sobre as questões de gênero e violência contra a mulher.
Mesmo dentro de uma carga horária muito compacta, a
Magistrada conseguiu elucidar pontos extremamente
sensíveis e importantes com uma profundidade adequada,
bem como utilizou-se de uma linguagem acessível até
mesmo aos mais distantes do assunto.
Magistrada Instrutora muito boa e conhecedora do
assunto.

ITEM

USUÁRIO

SUGESTÕES

Minicurso ao vivo

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

WVDCA012021 (4) - WORKSHOP AO VIVO DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS AUTOCOMPOSITIVAS:
COMUNICAÇÃO
-OFERECIMENTO DE MAIS CURSOS.
-Deveria ter mais workshop de mediação.
servidor/usuário
-Sugiro a disponibilização do material de apoio para os
alunos.
-Acredito que o workshop possa trazer mais questões
práticas e menos teóricas.

WVDCA012021 (1)
servidor/usuário -Algumas perguntas, como Atendimento pelo Suporte,
deve ter uma opção de "Não se Aplica".

Cursos/Workshop

Avaliação de Reação

SEDAC

As ações de capacitação em
mediação seguem diretrizes
definidas pelo NUPEMEC. Fique
atento a nossa programação.
Obrigado pela participação.

SECIN

Estamos analisando a
possiblidade de retirar a
exigência de resposta de alguns
quesitos ou incluir a opção "não
se aplica". Obrigado pela
participação.

PVPAP012021 (7) - PALESTRA AO VIVO: A CONSTRUÇÃO
HISTÓRICA DO PAPEL FEMININO
-Que sejam ministradas mais palestras sobre essa
perspectiva histórica, incluindo as indicações de livros, que
oferecem um norte para que os interessados se
aprofundem no tema dado.
-Mais palestras sobre o assunto. Parabéns.
-que a ESAJ continue investindo nos temas sociais atuais.
-Sempre ter palestras ao vivo como curso válido para o
servidor
servidor/usuário -Sugiro mais palestras com esse tema, violência contra a
mulher, que seja abordada também a violência
por palavras, além da violência fisica, pois muitas estão
vivenciando isso com a pandemia .
-DEVERIAM PROMOVER MAIS PALESTRAS COMO ESSA,
POR SE TRATAR DE ASSUNTO TÃO ATUAL E RELEVANTE
PARA O AVANÇO DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL E
ENCORAJADOR PARA AS MULHERES QUE VIVENCIAM
EXPERIENCIAS DE OPRESSÃO E AGRESSÃO
-gostaria de assistir mais aulas sobre o tema muito
contemporâneo

PVPAP012021 (1)
-O Curso de Custas específico para Juizados esgotou a
servidor/usuário
inscrição rapidamente. Gostaria que abrissem novas
turmas.

Temas/Palestras

Programação

SEDAC

DITEC/SEDIS

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

A turma CPJEC012021 foi aberta
com 50 vagas que se esgotarem
rapidamente. Ofereceremos
novas turmas nos próximos
meses. Obrigado pela
participação.

PVPAP012021 (1)
servidor/usuário -Algumas perguntas não se aplicam ou não podem ser
avaliadas.

PVPAP012021 (1)
-Sugiro o encaminhamento dos nomes dos livros e dos
servidor/usuário
slides com as frases e fotos históricas da América Latina e
em outros continentes.

PVPAP012021 (2)
-gostaria de sugerir um número menor de participantes,
pois isso acarreta lentidão e travamento no sistema, outro
servidor/usuário problema é a quantidade de pessoas falando no chat e
principalmente imagens pq isso tb traz lentidão ao sistema
-Sempre tenho algumas dificuldades para acesso às
palestras e principalmente para a avaliação

Avaliação de Reação

Material Didático

Plataforma

SECIN

Estamos analisando a
possiblidade de retirar a
exigência de resposta de alguns
quesitos ou incluir a opção "não
se aplica". Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras não
possuem material didático nem
indicação de bibliografia.
Obrigado pela participação.

DITEC

O TEAMS é um aplicativo apto a
suportar uma grande
quantidade de participantes
simultâneos. Porém, a questão
da aceleração da transformação
digital provocada pela pandemia
provocou a necessidades de
melhor qualidade nos acessos e
maiores larguras de banda de
forma a trafegar melhor os
pacotes de dados sem causar
lentidão, o que possivelmente
pode ser o caso. Desta forma, é
altamente recomendável que o
participante solicite uma
avaliação da sua internet junto
ao provedor para ver se está
adequada para o seu uso.
Obrigado pela participação

AVELE022021 - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges Macedo
1-Um curso de processamento eletrônico voltado para o
servidor/usuário PJe.
2- Um curso semelhante para o PJe.

27/7 sugestões - AVELE022021 - AULA VIRTUAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges
Macedo
1-Sugiro que o curso tenha uma maior carga horaria para
que a exposição do conteúdo seja absorvido sem correria.
2-O curso Tem um conteúdo muito extenso, e seriam
necessárias mais horas para que pudéssemos sanar
dúvidas que surgem no dia a dia dos cartórios.
servidor/usuário 3-Como o assunto é extenso ele poderia ter de mais horas.
4-Deixo como sugestão aumentar as horas do curso de
processamento eletrônico pois tem bastante conteúdo.
5- Aumentem a carga horária desse curso.
6-Colocar mais carga horária no curso de processamento
eletrônico, diante da quantidade de informações que são
necessárias ao trabalho.
7-Sugiro que o curso seja estendido para mais horas,
diante da riqueza do assunto.

SUGESTÃO CURSO

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

CARGA HORÁRIA

SEDAC

Em breve o curso será revisado e
a carga horária será avaliada.
Obrigado pela participação.

AVELE022021 - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges Macedo
1-Gostaria de mais cursos como esse, que nos ajudam no
nosso trabalho no dia a dia, agregando sempre
servidor/usuário conhecimentos.
2-Entendo que deva ter cunho obrigatório, para todos os
servidores.
3-Esse curso precisa ser ministrado SEMPRE por essa
instrutora.
PGBLO012021 - PALESTRA GRAVADA: BLOQUEIO DE
servidor/usuário APLICATIVOS E CRIPTOGRAFIA 1-A verificação de aprendizagem poderia ser mais fácil.
PGBLO012021 - PALESTRA GRAVADA: BLOQUEIO DE
APLICATIVOS E CRIPTOGRAFIA - Livia Teixeira Leal
1-Os palestrantes deveriam disponibilizar a apresentação
servidor/usuário em pdf para os participantes do curso, fica mais fácil
acompanhar a palestra e salvar o conteúdo.
2-sugiro a disponibilização em PDF.

PJEOJ032021 - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - Adriana Crespo Barbosa de Vargas
servidor/usuário 1-TUDO QUE SE REFERE A INFORMARTICA PRECISA SER DE
FORMA MAIS DIDÁTICA PARA O SERVIDOR
2-QUE HAJA MAIS CURSOS SOBRE O TEMA.

WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS EM
servidor/usuário MEDIAÇÃO - WVFES012021.
Usar outra plataforma.

CURSO

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

MATERIAL DIDÁTICO

CURSO

plataforma

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Temos que obedecer ao rodízio
entre os instrutores habilitados
na disciplina. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As questões da verificação de
aprendizagem são retiraradas da
própria fala do palestrante.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Os slides são
de uso exclusivo do instrutor
que poderá cedê-lo ou não.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O PJE de fato necessita de outras
capacitações, no entanto há
uma escassez real de instrutores
mas a ESAJ tem se empenhado
nessa missão. Obrigado pela
participação.

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS EM
MEDIAÇÃO - WVFES012021.
servidor/usuário
Gostei do curso. Somente gostaria de sugerir que fosse
encaminhado antes um material para a leitura

MAterial Didático

WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS EM
MEDIAÇÃO - WVFES012021.
servidor/usuário
Infraestrutura/suporte
Sugiro como forma de melhor interação da equipe, que as
câmeras fiquem abertas.

WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS EM
MEDIAÇÃO - WVFES012021.
servidor/usuário
Sugiro a realização de um workshop que traga as questões
sobre os desafios da mediação on- line.

Curso

SEDAC

DITEC

SEDAC

Não é possível o
encaminhamento prévio de
material didático aos
particpantes. Obrigado pela
participação.

Cabe ao Instrutor avaliar o uso
da câmera de acordo com a
dinâmica da aula. Ademais, do
ponto de vista técnico, é
altamente recomendável que se
evite a sua utilização massiva
para não aumentar o tráfego de
dados e não ocasionar
travamento e "lags", sobretudo
para participantes com acesso à
internet cujas larguras de banda
sejam menores. Obrigado pela
participação.
As ações de capacitação em
mediação seguem diretrizes
definidas pelo NUPEMEC. Fique
atento a nossa programação.
Obrigado pela participação.

18/11 Sugestões - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - MVFER022021
11 sugestões para aumentar a carga horária.
servidor/usuário
Assunto muito atual e necessário para melhorar a
produtividade dos OJAs.
O curso deveria ser mais extenso em tempo para ter um
aproveitamento melhor.
4 Sugestões - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - MVFER022021
Sugiro mais cursos desse nível, diante da necessidade cada
vez maior no trabalho do oja. Como vai otimizar meu
trabalho agora! Mas precisamos de muito mais
servidor/usuário aprendizado desse nível!
Preciso de mais curso de informática direcionado para
OJA, o tempo foi muito curto, não deu tempo de ensinar
tudo que necessitamos.
O curso poderia ter mais aulas e apostilas.
Gostaria de ter outros cursos como esse disponíveis e com
carga horária ainda maior.
MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER022021
servidor/usuário Melhorar o programa TEAMS, não sei o que houve, mas,
não consegui acessar as aulas gravadas. Cheguei a
desinstalar o programa e instalei novamente sem ter
sucesso.

CARGA HORÁRIA

CURSO

TEAMS

SEDAC

A carga horária do curso foi
revista e aumentada para a
próxima turma. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ tem oferecido cursos
focados por especialidade e nos
casos dos OJAs atendemos às
demandas realizadas pela DIOJA.
Obrigado pela participação.

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA
NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PGMUL012021.
servidor/usuário
Sugiro aprofundamento na questão da violência
psicológica contra a mulher analisando-se as possibilidades
de intervenção da justiça nestes casos.

2 Sugestões PALESTRA AO VIVO: A ESTRUTURA DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO LETICIA D´AIUTO DE
MORAES FERREIRA PVEST012021
servidor/usuário - Sugestão seria usar o Meet ou Zoom que são
plataformas grátis e MUITO melhores q o Teams... Esse
Teams trava o computador,,, perdemos sempre partes das
palestras...

PALESTRA AO VIVO: A ESTRUTURA DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO BRASILEIRO LETICIA D´AIUTO DE MORAES
FERREIRA PVEST012021
-Não consegui ampliar a tela compartilhada no celular
como é possível nos compartilhamentos de uma chamada
zoom, haveria a possibilidade de fazê-lo?

Temas/Palestras

TEAMS

infraestrutura

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

DITEC

A ESAJ adotou a plataforma
Teams que vem atendendo
satisfatoriamente, sendo
amplamente aodtada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial
adotado pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que
se propõe ao mesmo objetivo,
havendo nuances, por óbvio,
entre eles. Há diversas
informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem
como a ESAJ promoveu palestras
ao vivo e promove ainda
palestras gravadas sobre suas
funcionalidades, não havendo
motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de
comunicação. Obrigado pela
participação.

1 sugestão
PVEST012021
-Algumas
servidor/usuário
perguntas deveriam ter a seguinte opção: ( ) não tem
como ser avaliado.

Avaliação de reação

SECIN

Estamos analisando a
possiblidade de retirar a
exigência de resposta de alguns
quesitos ou incluir a opção não
se aplica. Obrigado pela
participação.

1 sugestão
servidor/usuário PVEST012021
-Sempre
ter palestras ao vivo como curso válido para os servidores

Palestra ao vivo

SEDAC

A ESAJ continuará oferecendo
palestras ao longo do ano.
Obrigado pela participação.

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2021. A magistrada
vem proferindo ciclos de
palestrars desde 2020.
Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático, tendo caráter
sensibilizatório. Para maior
aprofundamento temos cursos
regulares. Acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.

4 sugestões
PVEST012021
uma continuação em que sejam aprofundadas as
caracterís\cas de cada tributo
servidor/usuário
-Que tenhamos mais palestras como essa
-Cursos de portugues.
-Ter mais palestras com a doutora.

servidor/usuário

-Sugiro

PVEST012021
-Seria interessante que fosse disponibilizado em PDF o
material utilizado pela magistrada.

Temas/Palestras

Material Didático

PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
servidor/usuário Danilo Borges PGPAC022021
- Mais
tempo para o curso

Sugestão PGPAC022021
ACHO QUE APESAR DA EXCELENTE EXPOSIÇÃO DO
servidor/usuário MAGISTRADO, O CONTEUDO FOI MUITO EXTENSO.
GOSTARIA DE SABER A POSSIBILIDADE DE CONSEGUIR O
MATERIAL PARA CONSULTA

servidor/usuário

servidor/usuário

Sugestão PGPAC022021
curso sobre Novo Sarqueamento urgente.

-Solicito

Sugestão PGPAC022021
- Linguagem simples...

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA012021
servidor/usuário
Disponibilizar mais cursos como este, referente à atuação
diária do OJA.

Carga horária

Material Didático

Temas/Palestras

Conteúdo

CURSO

SEDAC

As palestras gravadas já tiveram
seu tempo
de realização aumentado para
5 dias. Obrigado pela
participação.

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.

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O palestrante foi muito elogiado
em sua
explanação. Possivelmente a
linguagem é mais acessível aos
servidores que atuam na área
penal, que pode não ser o seu
caso. Obrigado pela
participação.

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

2 Sugestões para oferecer palestras sobre o mesmo tema.
PALESTRA AO VIVO: CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - LEI 13146/15 - PVCAP012021
servidor/usuário
Mais palestras do nível desta.
Mais palestras sobre a temática
PALESTRA AO VIVO: CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - LEI 13146/15 - PVCAP012021
Sugiro que as palestras possam ser revistas, pois creio que
não haja este recurso.
servidor/usuário Esta palestra poderia ser disponibilizada para ser vista em
outros horários

AULA AO VIVO: INTRODUÇÃO AO PROCESSO CIVIL AVIPC012021 (1)
-Sugiro que o TEAMS seja configurado de forma que os
servidor/usuário participantes, por padrão, ingressem com microfone e
câmera desabilitados, pois alguns entram na aula fazendo
barulho quando, muitas vezes, o professor já a está
ministrando.

PALESTRA

PALESTRA

Suporte

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Algumas de nossas palestras ao
vivo estão se tornando palestras
gravadas, podendo ser
realizadas em outros dias e
horários. Obrigado pela
participação.

DIDES

Esta modificação tem caráter
global, não se tornando viável,
pois a ferramenta é utilizada por
área distintas dentro do TJERJ e
em diversas funções, como
aulas, reuniões, sessões de
julgamento e, desta forma, traria
reflexos para todos. Os
Produtores e Palestrantes
orientam os participantes a
manterem os microfones
mudos. Obrigado pela
particpação.

AULA AO VIVO: INTRODUÇÃO AO PROCESSO CIVIL AVIPC012021 (3)
-Que sejam ofertados cursos dos demais temas integrantes
da disciplina de processo civil, aos moldes deste curso.
servidor/usuário
-Sugiro novos cursos ministrados pelo mesmo professor
-Por favor, façam mais cursos na ESAJ para que nós,
servidores do TJRJ, possamos aprender melhor a lidar com
todas as ferramentas do TEAMS.
WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20 FUNÇÕES NO
EXCEL - WVCFE012021 (1)
servidor/usuário -Sugiro novo módulo dando continuação ao assunto do
curso: funções EXCEL, principalmente para as funções mais
complexas como PROCV

WVCFE012021 (2)
servidor/usuário -Acho que o curso merece uma apostila.
-Disponibilizar material impresso

1/4 - WVCFE012021 (2)
-Aumentar a carga horária e o número de funções.
servidor/usuário
-Espero que no próximo curso, o número de horas seja um
pouco maior.

Curso

Curso

Material Didático

Carga Horária

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
O instrutor ministra outros
cursos de processo civil.
Acomanhe a programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Os cursos que envolvem
conhecimento em informática
não tem apostila em função da
constante desatualização.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O aumento da carga horária só
será avaliado mediante
solicitação de ao menos 30% da
turma. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO: HISTÓRIA,
CULTURA E DIREITO - PVHIS012021
-Facilitaria muito se o acesso a esta avaliação estivesse
servidor/usuário disponível de forma automática.

PALESTRA AO VIVO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO: HISTÓRIA,
CULTURA E DIREITO - PVHIS012021 (12)
-novo curso do tema
-Essa palestra merece "repeteco¨", pelo palestrante
maravilhoso e pelo tema.
-Aprofundar ainda mais o tema com novas palestras do
gênero.
-Poderíamos ter mais tema como este. Falando sobre a
violência doméstica e a legislação que o envolve. Como é a
atuação dentro do TJRJ.
-Que seja colocado pela ESAJ mais palestras, com temas da
servidor/usuário atualidade. Muito bom.
-Excelente!!! Precisamos de mais palestras esclarecedoras
desse quilate!
-ESPERO QUE CONTINUEM AS PALESTRAS.
-Por cada vez mais palestras e cursos que possamos levar o
conteúdo para a vida.
-Por mais palestras como esta.
Se possível mais palestras com o Dr. Cineli.
-Por mais palestras desse instrutor.
-Gostaria do palestrante abordar, em outra ocasião, sobre
violência institucional.

PVHIS012021 (1)
servidor/usuário -Seria interessante contar com intérpretes de Libras em
todos os eventos.

Avaliação de Reação

Palestra

Acessibilidade

SECIN

No momento a avaliação tem
que ser respondida acessando a
plataforma moodle. Obrigado
pela participação.

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas e
continuará oferecendo palestras
em 2021. Obrigado pela
participação.

Direção

Infelizmente não temos no
nosso quadro um profissional
com essa qualificação.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO: HISTÓRIA,
CULTURA E DIREITO - PVHIS012021 (2)
-Aproveitando uma menção do próprio palestrante, deixo
como sugestão, palestra, minicurso ou debate sobre
servidor/usuário
chefes que se exaltam no ambiente de trabalho, e como
lidar com eles no TJRJ. Acho o tema de fundamental
importância para as relações entre superiores e
subordinados no TJRJ.

PVHIS012021 (1)
servidor/usuário -Gostaria que se fosse possível divulgassem o vídeo e o
nome do livro. Obrigada.

PVHIS012021 (1)
servidor/usuário -Acredito que ter um maior tempo para as respostas seria
importante.

PVHIS012021 (1)
-Tive problemas de conexão durante a palestra. Acho Que
servidor/usuário
deveriam ter um apoio online. Mas consegui superar o
problema mudando de computador.

Sugestão de Temas

Material Didático

Carga Horária

Suporte

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A palestra ao vivo será
disponibilizada futuramente
como palestra gravada.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras são programadas
para 2 horas, sendo 20 minutos
para responder perguntas, o que
tem atendido na grande maioria
das vezes. Iniciamos
oferencendo palestras de 2h e
30m e não foi produtivo.
Obrigado pela participação.

DITEC

A equipe da apoio da ESAJ está
presente em todas as aulas,
porém, atua em diversas turmas
ao mesmo tempo, não sendo
possível ficar 100% do tempo
dedicada a uma só aula.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
DO PRODUTO-PGCOL012021 (3)
-Palestras como essas deveriam ter, ao menos, um roteiro,
pois é muita informação, necessitando que a gente pare a
todo momento para anotar dados que poderiam ser
compartilhados em uma tela, havendo um maior
aproveitamento de seu conteúdo, sem criar esta tensão de
ter que fazer TODAS as anotações, por conta da verificação
servidor/usuário
de aprendizagem.
-Sugiro alguns slides durante a palestra exibindo pontos
importantes e gráficos. A palestrante passa uma
quantidade muito grande de informações, logo, seria mais
fácil de assimilar por meio de figuras e textos. Parabéns
pelo excelente conteúdo e sugestões práticas. Gratidão.
-Faltou apenas a apresentação de material com os dados
divulgados, para facilitar sua compreensão e anotação, em
razão do curto espaço de tempo reservado para a aula.

PGCOL012021 (1)
-Adorei o curso!!! Que tenhamos mais cursos sobre
servidor/usuário
sustentabilidade, reciclagem. Muito importantes!!!
parabens.

1 sugestão. AVELS012021 AULA VIRTUAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO PARA SECRETÁRIOS JORGE
servidor/usuário
RENATO DA SILVA GUIMARAES
Disponibilizar um curso, nos mesmos moldes, do PJe

Material Didático

Curso

sugestão curso

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

SEDAC

ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Por ser um sistema novo não
dispomos de muitos instrutores
capacitados, e possivelmente
teremos que treinar servidores
para esse fim. Obrigado pela
participação.

1 sugestão. AVELS012021 AULA VIRTUAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO PARA SECRETÁRIOS JORGE
servidor/usuário RENATO DA SILVA GUIMARAES
Quanto ao conteúdo, há questões desatualizadas na
apos\la.
10/13 - MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1-O curso foi excelente, mas é necessário uma carga
horária muito maior.
2-Mais tempo de curso, muita novidades e on LINE mais
difícil absorver o conhecimento.
3-PODERIA, APENAS, AUMENTAR A CARGA HORÁRIA, POIS
MUITAS INFORMAÇÕES ACERCA DO TEMA.
4-Gostaria que o curso tivesse uma carga horária maior,
haja visto que é muita informação para pouco tempo.
5-O PROFESSOR MÁRIO É MUITO COMPETENTE, SABE
MUITO MESMO, PORÉM , O CURSO DEVERIA TER MAIS
servidor/usuário
HORAS AULA PARA QUE ELE PUDESSE IR COM MAIS
CALMA...
6-Achei o curso importante e necessário, porém devido a
grande quantidade de informações com termos com os
quais não temos familiaridade, seria necessário mais
tempo...
7-Curso poderia ganhar mais horas...
8-Necessitamos de um curso mais extenso (em horas)...
9-Excelente curso. Mas muito conhecimento para pouco
tempo. Se possível, um curso para cada programa:
Outlook, e programas do TJ (SEEU e SAR)
10-Sugiro mais horas de curso por se tratar de um tema
extenso.

material Didático

CARGA HORÁRIA

SEDAC

As apostilas estão em processo
de atualização. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A carga horária do curso foi
revista e será aumentada para a
próxima turma. Obrigado pela
participação.

MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1-Poderiam disponibilizar um curso completo de 30horas.
Seria útil demais. Totalmente aplicável ao nosso trabalho.
Muito melhor do que ficar assistindo palestras ou outros
servidor/usuário
cursos que em nada nos ajudam a melhorar a utilização
dos vários sistemas que temos que acessar
constantemente. Pensem nisso! Seria maravilhoso!
2-GOSTARIA QUE A ESAJ PROVIDENCIASSE UM CURSO
COM UMA CARGA HORÁRIA MAIS EXTENSA, MAS COM O
MESMO INSTRUTOR
MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1-QUE PERMITAM QUE OS OJAS REFAÇAM ESSE CURSO
servidor/usuário
NAS PRÓXIMAS OPORTUNIDADES.
2-Mário, muito obrigada, você dirimiu minhas dúvidas,
mas preciso de mais curso. Vi que preciso praticar, e
praticar sem ter como tirar dúvidas é "angustiante".

MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
servidor/usuário
JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1-Disponibilizar tutoriais do conteúdo.

CURSO DE 30 HORAS

REPETIR O CURSO

MATERIAL DIDÁTICO

SEDAC

Cada curso possui uma carga
horária definida pelo conteudo
programático proposto.
É importante que o servidor
possa diversifciar sua
capacitação, não sendo
produtivo que faça um único
curso por ano com o objetivo de
cumprir as horas. Obrigado pela
participação.

DIDES

O servidor pode repetir o curso,
bastando justificar por email.
Para ser pontuado, ele não
poderá ter realizado o mesmo
curso no ano corrente ou no ano
imediatamente anterior.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Os cursos que envolvem
conhecimento em informática
não tem apostila em função da
constante desatualização. Os
tutoriais podem ser solicitados
ao instrutor. Obrigado pela
participação.

MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1- ...O Tribunal tem informatizado sua rotina de trabalho e
nós Oficiais, devido ao dia a dia na rua, precisamos de
atualização para utilização desses recursos... TANTO
servidor/usuário
TÉCNICA (atualização conteúdo) QUANTO FINANCEIRA
(atualização de equipamentos)
2-EXCELENTE CURSO, O OJA MARIO DEVERIA SER OUVIDO
PELO SETOR DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL, POIS
CONHECE BEM A PRÁTICA E PODERIA AJUDAR A RESOLVER
VÁRIOS BUGS DO SISTEMA
PGANT022021 PGANT022021 PALESTRA GRAVADA:
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES DANILO MARQUES
servidor/usuário -A palestra foi muito boa, mas eu senti falta de alguns
slides para facilitar ainda mais o entendimento sobre o
pacote an\crime.

servidor/usuário

2 sugestões PGANT022021
-Solicito curso sobreo NOVO SARQUEAMENTO URGENTE.
-Gostaria de mais palestras assim

Outros

material Didático

Temas/Palestras

Outros

Sua sugestão extrapola as
atribuições da ESAJ.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático e os slides são
de uso exclusivo do instrutor.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2021.
Obrigado pela participação.

PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
1-Temas relacionados à saúde mental são bem atuais e
importantes, principalmente, neste momento
2-Deveria observar a realidade do Oficial de Justiça.
3-Deveria haver outras palestras como essa. Muito boa
4-Por mais palestras como essas que atendam as
necessidades de reflexão da equipe técnica.
5-Seria interessante que houvesse orientação aos gestores
que trabalhar em home office não significa ficar disponível
para o trabalho todo o tempo. E que as metas a serem
cumpridas deverão ser reavaliadas quando ocorrer
servidor/usuário
inconsistência no SAR.
6-TEMA DE EXTREMA RELEVÂNCIA E DEVERIA TER MAIS
PALESTRAS SOBRE QUESTÃO DA SAÚDE MENTAL DOS
SERVIDORES, ... MUITAS PESSOAS PRECISAM DE AJUDA.
7-Por mais palestras assim - atual e objetiva.
8-Que tenhamos mais palestras acerca deste tema tão
atual, e que a ESAJ possa reportar ao setor competente, a
necessidade de melhoria no funcionamento dos sistemas
disponibilizados pelo TJ ao teletrabalho.
9-a minha sugestão é para que haja outras palestras desse
tipo.
10-Muito boa palestra! Que tenhamos mais palestras
sobre o assunto tratado.

PALESTRA AO VIVO

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos e
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
1-Gostaria de mais palestras sobre teletrabalho e saúde
mental.
servidor/usuário
2-Achei a palestra maravilhosa. Tema relevante demais
para situação atual. Seria interessante um curso sobre a
questão do home office em tempos de pandemia.
3-Que seja colocado mais cursos abrangendo a saúde no
trabalho
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PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
1-A apresentação em power point da palestra podia ser
servidor/usuário
disponibilizada aos participantes.
2-Gostaria muito que a ESAJ fornecesse os slides que são
utilizados nas palestras. O instrutor diz que deixa com a
ESAJ, mas não é repassado, pelo menos, nunca recebi.
PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
1-Gostaria que fosse simplificado o acesso ao "moodle".
servidor/usuário Durante esse curso, uma tela branca com o texto
"Preparando tudo..." impediu-me de ver os gráficos que
foram mostrados. Como a palestra foi excelente, fiquei
com medo de mexer em alguma coisa e perder parte da
palestra.

SUGESTÃO DE TEMA

MATERIAL DIDÁTICO

NAVEGAÇÃO

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos e
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático e os slides são
de uso exclusivo do instrutor.
Obrigado pela participação.

DITEC

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

4 Sugestões PVCUR012021 PALESTRA AO VIVO:
ASPECTOS POLÊMICOS DA CURATELA A PARTIR LUIZ
CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA
BOA TARDE!!! EXCELENTE PALESTRA E DEVERIAM TER
MAIS PALESTRAS SOBRE ESSE TEMA, DE EXTREMA
servidor/usuário
RELEVÂNCIA.
-Sempre ter palestras ao vivo como curso válido para o
servidor
-Por mais palestras com temas diversos!
-que haja mais palestras nesse tema.

-

2 sugestões PVCUR012021
-As palestras deveriam ser gravadas e disponibilizadas para
os par\cipantes reverem.
servidor/usuário "Quando o Palestrante deixar o contato, algum
comentário, ou mesmo alguma ""dica"" ...
uma Lei, um artigo, ...seria interessante que tivesse um
espaço para que pudéssemos consultar, (ou resgatar) "

Temas/Palestras

Suporte

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

DIDES

Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl na página da ESAJ
para os servidores, sem registro
de horas. O conteúdo da
palestra é liberalidade do
instrutor, portanto, as
informações passadas devem ser
anotadas quando interessarem
ao participante, ou até mesmo,
questionadas no chat. Obrigado
pela participação.

DIDES

Os eventos ao vivo contam com
grande número de participantes,
não sendo possível abrir
microfone. As perguntas podem
ser feitas através do chat ou
diretamente aos palestrantes
que, muitas vezes,
disponibilizam seus emails.
Obrigado pela participação.

1 sugestão PVCUR012021
servidor/usuário

-À medida que não há comunicação direta entre tutor e
participante e as perguntas do segundo ao primeiro nem
sempre são feitas pelo TI, a comunicação torna-se
prejudicada.

Suporte

1 sugestão PVCUR012021
servidor/usuário hoje a conexão estava instável. Não só para o palestrante.
Mas o tema é muito importante.

1 sugestão WVSJT012021 WVSJT
WORKSHOP AO VIVO - SESSÃO DE JULGAMENTO USANDO
O MICROSOFT ZANONI DA CONCEICAO MAIA JUNIOR
servidor/usuário
-Quando deixar a gravação e se o aluno não pôde assistir a
presencial, valer como presença, se o mesmo assistiu
antes da próxima aula.
PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-Algumas palestras poderiam ocorrer após às 17 horas.
No meu caso, faço audiências e, às vezes, não consigo
assistir desde o início.
2-Ter sempre palestras ao vivo para serem válidas como
curso para o servidor.
3-Gostaria que a ESAJ disponibilizasse mais cursos ou
servidor/usuário palestras voltadas para o processamento cívil como
processo de conhecimento, execução etc
4-Mais palestras com José Cáudio!
5-A minha sugestão é que haja mais palestras como essa,
que tem a ver com Direito.
6-Continuem com cursos que abordam esse tipo de
assunto ou outros relativos ao CPC e comum a nossa rotina
de trabalho
7-MAIS PALESTRAS COMO ESSA AQUI MINISTRADA POR
ESTE PROFESSOR!

Conexão

Presença

PALESTRA AO VIVO

DITEC

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

DIDES

No momento, o registro de
frequência das aulas ao vivo é
realizado pelo acesso do
participante na hora da aula,
não sendo possível o registro
através da gravação. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O palestrante vem promovendo
ciclos de palestras no ano de
2020 e 2021. Peço que
acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

PVFAS012021 - Continuação:
8-Cursos e palestras ministradas por funcionario é sempre
melhor para a classe, pois está mais perto da realidade dos
cartorios e afins.
9-Por mais palestras com temas diversos
10-Pela realização de mais palestras desse nível. Foi
excelente !
11-Palestrante excepcional!! Conteúdo repassado de
servidor/usuário forma dinâmica, clara, leve!!! Que tenham mais palestras
com este professor....Parabéns!! Parabéns!!
12-Excelente palestra. Que venham mais com o colega
José Cláudio!!
13-Fica a sugestão de fazer mais cursos com ele.
Extremamente didático.
14-Gostaria que outros cursos fossem dados pelo mesmo
palestrante.
PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-Seria bom disponibilizar por e-mail o conteúdo que foi
servidor/usuário abordado. 2-Não é reclamação. Talvez eu é que não saiba
achar onde fica disponibilizado o material da palestra.

PALESTRA AO VIVO

MATERIAL DIDÁTICO

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Quanto ao palestrante
ele vem promovendo ciclos de
palestras no ano de 2020 e 2021.
Peço que acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. São apenas
sensibilizatórias para os temas.
Os cursos normalmente têm
apostilas. Obrigado pela
participação.

PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-Aproveito a oportunidade para solicitar uma reflexão
sobre a metodologia de alguns cursos da ESAJ...
Respeitosamente, trago essa reflexão e a da possibilidade
servidor/usuário do retorno da metodologia e pedagogia de ESAJ de se
manter um ambiente promovedor de conhecimento e
atualização de vários assuntos jurídicos nas muitas áreas
do Direito para o Servidor carente de conteúdo e ávido em
aprimorar ou rever certa matéria independente de área de
lotação, e, de nota.
PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
-Agradeço a oportunidade de rever o conhecimento de
direito processual cível sem o peso de uma condição de
aprovação. Se possível, mais palestras ministradas pelo
tutor nessas condições.
PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
servidor/usuário 1-GOSTARIA DE QUE TIVESSE UMA PALESTRA AO VIVO
SOBRE CUSTAS. TEMA INTERESSANTE !!

PÚBLICO ALVO /
VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

PALESTRA AO VIVO

SUGESTÃO DE TEMAS
PARA PALESTRA

SEDAC

As verificações de aprendizagem
em cursos são uma
recomendação do CNJ seguida
pelo PJERJ. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras ao vivo não
possuem verificação de
aprendizagem. Acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-Excelente palestrante. Gostaria que a palestra ficasse
servidor/usuário disponível para os servidores no site da ESAJ. Temas
relevantes para o dia a dia do Cartório foram discutidos,
gostaria muito de revisá-los.
2-O palestrante é muito simpático e altamente didático. Se
possível, gostaria de rever a palestra

servidor/usuário

PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-Poderia aprofundar um pouco mais, ampliando um
pouco mais o horário do curso.

AVPJO012021 - AULA AO VIVO - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO NO PLANTÃO JUDICIÁRIO – SI Paulo Roberto
Augusto de Souza
servidor/usuário 1-Como as aulas são transmitidas on line e são inúmeras as
dúvidas dos serventuários, acho que a carga horária dos
cursos deveria ser maior.
AVPJO012021 - AULA AO VIVO - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO NO PLANTÃO JUDICIÁRIO – SI Paulo Roberto
Augusto de Souza
servidor/usuário 1-Sugiro um curso de Processamento Criminal com o
instrutor Paulo Roberto da Silva.

DISPINIBILIZAÇÃO DA
GRAVAÇÃO

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA

CURSO

SEDAC

Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl na página da ESAJ
para os servidores.
Além disso, as palestras ao vivo
tem sido disponibilizadas como
palestras gravadas Obrigado
pela participação.

SEDAC

As palestras são programadas
para 2 horas, sendo 20 minutos
para responder perguntas, o que
tem atendido na grande maioria
das vezes. Iniciamos
oferencendo palestras de 2h e
30m e não foi produtivo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O aumento da carga horária só
será avaliado mediante
solicitação de ao menos 30% da
turma. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O instrutor ministra o curso
Processamento Eletrônico em
Vara Criminal. Fique atento a
nossa programação. Obrigado
pela participação.

WORKSHOP AO VIVO - TABELAS DINÂMICAS E FUNÇÕES DE
BANCO DE DADOS - EXCEL - WVTFB012021.
Sugiro que o curso seja oferecido de forma regular, pois é
um assunto bastante relevante para quem trabalha com
dados. Sugiro também que o curso "WVCFE012021 servidor/usuário WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20 FUNÇÕES DO
EXCEL (Ao Vivo)", ministrado pelo mesmo professor, volte
a ser oferecido neste ano, pelo mesmo motivo, e para que
eu tenha a oportunidade de cursá-lo, pois não pude fazê-lo
quando foi oferecido neste mês de abril.

PALESTRA AO VIVO: A POSSE E SUA FUNÇÃO SOCIAL PVSSE012021
Mais palestras ao vivo com juízes/professores, pois, com
servidor/usuário didática fica melhor. É preciso saber transmitir o vasto
conhecimento. Com o Dr. Wagner e a Dra. Flávia dá prazer
de ouvir e estudar.

PVSSE012021
servidor/usuário Gostaria de sugerir que seja abordado o tema propriedade
e modos de aquisição

PROGRAMAÇÃO

PALESTRA AO VIVO

TEMAs/Palestras

DIDES

Novas turmas serão abertas para
atender à demanda. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ vem oferecendo diversas
palestras e ciclos de palestras
com diversos instrutores
experientes. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está desenvolvendo
cursos específicos. Fique atento
a nossa programação. Obrigado
pela participação.

PVSSE012021
A maioria das palestras geralmente são no horário de
servidor/usuário
expediente, o que dificulta um pouco a inscrição. Poderia
ter palestras à noite.

PVSSE012021
Seria bom que a equipe de suporte tivesse acesso ao
arquivo compartilhado, a fim de evitar possíveis
servidor/usuário imprevistos durante sua exibição na palestra.
Sugestão é NAO usar o TEAMS... ele trava o computador,...
já tentei no Winsdows 7 - windows 10. notebook....igual,
trava todos

3 Sugestões PGREL012021 PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO
E RELAÇÕES RACIAIS
-O tema foi interessante, mas a explanação enfadonha
-a palestrante deve explanar com maior desenvoltura para
Servidor/usuário que haja um ritmo em sua apresentação.
-Sugiro que a palestrante veja o vídeo da palestra. Percebo
que ela domina o tema, mas tem dificuldade em transmitir
seus conhecimentos de forma fluente. Talvez o nervosismo
ou a falta de familiaridade com a câmera a inibam.

Horário

NAVEGAÇÃO

Palestrante

DIDES

As ações de capacitação ao vivo
são no horário do expediente,
visto que demandam apoio
técnico-operacional. As palestras
gravadas podem ser realizadas
no horário mais conveniente
para o servidor, dentro do
período estipulado. Obrigado
pela participação.

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente aodtada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A palestra foi muito elogiada é
uma pena que você tenha tido
essa impressão negativa da
instrutora. Obrigado pela
participação.

1 Sugestão PGREL012021
Por mais palestras que abordem a questão do racismo nas
SERvidor/usuário
mais variadas áreas de relações interpessoais. Esse tema
precisa ser repetido na nossa sociedade à exaustão!

1 sugestão PGCPP022021 PGCPP PALESTRA GRAVADA:
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
servidor/usuário -A página poderia dispor de abas para facilitar o usuário na
página inicial.

1 sugestão PGCPP022021 PALESTRA GRAVADA: PACOTE
servidor/usuário ANTICRIME E ALTERAÇÕES
-Mais palestras assim

1 sugestão PGEXE012021 PGEXE
PALESTRA GRAVADA: A EXECUÇÃO FISCAL E A PANDEMIA
Dra Letícia
-Não é bem
servidor/usuário sugestão. É interrogação.
Assisti a essa palestra gravada e tenho uma questão a
perguntar a Dra. Letícia. Eu poderia enviar um e-mail a
ela? Agradeço se puderem me responder.

Temas/Palestras

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

Palestra gravada

DITEC

Não foi possível entender o teor
de sua sugestão. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A sua pergunta pode ser
direcionado ao serviço de ensino
a distância. A instrutora está
sempre disponível para atender.
Obrigado pela participação.

Temas/Palestras

Palestrante

PALESTRA GRAVADA: AS INOVAÇÕES DO PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO EM ÉPOCA DE PANDEMIA-PGPLA012021 (1)
servidor/usuário
-Poderia ser disponibilizado os slides utilizados pela
palestrante.

PALESTRA GRAVADA:PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NA INTERNET- PGPRO012021 (1)
-Sugiro que a palestrante faça mais palestras sobres temas
servidor/usuário
relacionados ao uso das novas tecnologias em voga. Ela
tem muito conhecimento para nos transmitir,
principalmente aos colegas de mais idade, como eu.

PGPRO012021 (1)
servidor/usuário -Gostaria que a palestrante pudesse abordar o tema
Adoção e internet.

Material Didático

Temas/Palestras

Temas/Palestras

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

SEDAC

A palestrante vem promovendo
ciclos de palestras no ano de
2020 e 2021. Peço que
acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. Obrigado pela
participação.

02 Sugestões - VIDEOAULA - AGRAVO DE INSTRUMENTO VIDZ012021
Solicito curso sobre novo SARQUEAMENTO. Necessitamos
de orientação sobre esse assunto já que agora o
funcionário é responsável por certificar sobre PREJUÍZO.
servidor/usuário Obrigada
Gostaria de mais cursos como esse, que exploram a
legislação e sem deixar de lado a parte prática, de acordo
com nosso trabalho no tribunal de justiça. E gostaria de
mais cursos como esse direcionados ao direito processual
penal
Noções de Justiça Restaurativa - NJRES012021 (6)
-Poderia ser adicionado algum vídeo ilustrativo ao curso.
-Uma coisa que eu senti falta foi um capítulo sobre a
utilização da Justiça Restaurativa no Brasil e mesmo
noTribunal de Justiça do Rio. Acho que mais pra
frente,poderia ser incluído um tópico sobre isso.
-Gostaria de sugerir que houvesse vídeo-aulas com vídeos
curtos, para aqueles que aprendem melhor pela
servidor/usuário visualização.
-melhorar a visualização do conteúdo, bem como
organizar um índice
-Melhorar um pouco os slides iniciais, pois fiquei um
pouco confusa com os diálogos dos bonequinhos. Eles
ficaram meio solots e só entendi na apostila.
-Os links finais não abrem com exceção do último. Uma
pena porque a matéria é interessante e foi muito bem
colocada. Sugiro uma revisão dos links, caso possível.

Temas/Palestras

EAD

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso é um curso de noções e
não abrange toda a matéria.
Quanto aos links e figuras estão
sendo verificados. Obrigado pela
participação.

NJRES012021 (3)
-Senti falta de palestra. Sugiro mais cursos nas àreas de
Mediação e cultura de paz.
-Poderia ser mais aprofundado, pois me parece muito
servidor/usuário
interessante
-Sugiro que sejam oferecidos mais cursos neste formato
interativo. É muito proveitoso, prazeroso, estimulante e
facilita a aquisição de novos conhecimentos.

ATEX012021 - Atendimento de Excelência - Luciane Batista
Marequito
1-Disponibilizar todos os módulos para serem feitos
servidor/usuário
durante o fim de semana. Nem sempre é possível
apreender todos os conceitos juntamente com as tarefas
semanais do trabalho.

PALESTRA AO VIVO: GÊNERO, POBREZA E ACESSO À
JUSTIÇA - PVGEN012021
servidor/usuário Poderia ser aprofundado mais em outro módulo dando
seguimento. Como a palestrante falou são notas
introdutórias que merecem aprofundamento

PVGEN012021 - Faltou a apresentação adequada da
servidor/usuário palestrante. Eu não a conhecia. Tive que buscar as
informações no Google.

EAD

EAD

PALESTRA AO VIVO

Palestra

SEDAC

O curso é um curso de noções e
não abrange toda a matéria.
Teremos outros cursos sobre
essa temática, acompanhe nossa
programação. Obrigada por sua
participação.

DITEC

Manter cursos em fins de
semana é operacionalmente
difícil por não haver suporte e
eventualmente ocorrerem as
paradas programadas, que
podem retirar a plataforma do
ar. Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As informações que temos são
as encaminhadas, permitidas e
endossadas pelo palestrante. A
cada palestra é solicitado um cv
que é lido por um membro da
ESAJ que abre a palestra.
Obrigado pela participação.

PVGEN012021 -Só me incomodou um pouco os alertas
constantes não sei se é do email ou whatsapp web da
servidor/usuário
palestrante que ficou ligado durante a palestra e
desconcentra um pouco

1 sugestão VIDA012021VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE
CIVIL E INTERNET MILENE RODRIGUES PORTUGAL
servidor/usuário
-Somente consegui ter acesso a este questionário depois
que simulei uma segunda tentativa dos casos concretos.

1 sugestão VIDA012021VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE
CIVIL E INTERNET MILENE RODRIGUES PORTUGAL
servidor/usuário
-Achei somente que a qualidade do áudio estava ruim. O
volume estava baixo.

SUPORTE

EAD

Infraestrutura/EAD

DIDES

Os palestrantes são orientados a
desligar os dispositivos.
Obrigado pela participação.

DITEC

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

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
dependem da qualidade da
velocidade da internet do
usuário. Considera-se também
que a má qualidade pode ser
causada pelos equipamentos do
TJERJ quando assistidos dentro
das unidades, já que não
possuem saídas de som
adequadas, sugerindo-se a
utilização de fones auriculares
para estes equipamentios.
Obrigado pela participação.

1 sugestão VIDA012021VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE
CIVIL E INTERNET MILENE RODRIGUES PORTUGAL
servidor/usuário
-"Sugiro mais atividades como esta. São excelente para o
nosso aprendizado."
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PARTE I-PGESP012021 (1)
servidor/usuário
-PALESTRA PARA ABORDAR JUSRISPRDENCIAS CORTES
SUPERIORES

PGESP012021 (1)
servidor/usuário -AULA EXCELENTE DO PROFESSOR DANILO, POR MAIS
AULAS COM ESSE EXCELENTE PROFESSOR.

PGESP012021 (1)
-As palestras deveriam contar como 2h30min de atividade,
servidor/usuário
pois sempre ultrapassam o tempo previsto e, além disso,
deve ser contado o tempo para responder à avaliação.

EAD

Tema/aula

Instrutor

Carga Horária

SEDAC

A ESAJ vem
disponibilizando diversos cursos
a distância. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O magistrado vem promovendo
ciclo de palestras e ministrando
o curso Aulas ao Vivo - Pacote
Anticrime - AVPAC. Acompanhe
a programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras são programadas
para 2 horas, sendo 20 minutos
para responder perguntas, o que
tem atendido na grande maioria
das vezes. Iniciamos
oferencendo palestras de 2h e
30m e não foi produtivo.
Obrigado pela participação.

PGESP012021 (1)
-Gostaria que tivesse sido explicitado que tratava-se da
04ª palestra de um ciclo... eu gostaria de ter assistido
servidor/usuário
desde a 1ª e ter evoluído no conteúdo. Mas somente ao
iniciar a assistir é que obtive a informação que era uma 4ª
palestra...

PALESTRA GRAVADA: AS INOVAÇÕES DO PROJETO DE LEI
1.397/20 FRENTE À INSOLVÊNCIA GENERALIZADA PGINO012021 (1)
-Sugiro que, para abordar temas jurídicos em
profundidade sejam convidados palestrantes bem mais
capacitados . O senhor oficial de justiça que apresentou a
palestra leu 99 % do que estava escrito, além de
servidor/usuário apresentar uma linguagem básica, quase informal, às
vezes confusa e bem pouco adequada ao tema,
demonstrando falta de didática e de conhecimento
técnico. Na sua apresentação foi dito que é mestre ,
doutor e professor da UERJ, mas, se isso é correto, ficou
demonstrado que tal não garante qualidade à
apresentação de um tema tão complexo. Salvou-se pelo
resumo, que foi superior a ele.

servidor/usuário

PGINO012021 (1)
-Mais palestras semelhantes

Palestra gravada

Palestrante

Temas/Palestras

SEDAC

As palestras são independentes
em conteúdo. Até porque o
servidor poderá participar de
uma e não poder participar de
outra. Mas se acaso mesmo
assim houver interesse pelo
conteúdo, em um futuro breve,
todas as palestras do
ciclo estarão disponíveis na
modalidade de palestra gravada.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A palestra foi muito elogiada é
uma pena que você tenha tido
essa impressão negativa da
instrutor. Sugiro que faça
palestras com outros instrutores.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2021. Obrigado pela
participação.

PGINO012021 (1)
-Poderia ser feita periodicamente uma atualização quanto
servidor/usuário
ao trâmite do projeto e eficácia das medidas através de
slide
VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS - PJECA032021 (1)
-EXCELENTE PALESTRA E POR SER NOVIDADE , DEVERIAM
servidor/usuário
TER MAIS PALESTRAS E AULAS SOBRE O PJE. DEVIRAM TER
MAIS FERRAMENTAS PARA O TREINAMENTO E USAR NA
PRÁTICA .
2 sugestões. PVACE012021
PVACE PALESTRA AO VIVO: O ACESSO DAS
MULHERES À JUSTIÇA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
servidor/usuário
-EXCELENTE PALESTRA E DEVERIAM TER MAIS SOBRE ESSE
TEMA TÃO ATUAL E DE SUMA IMPORTÂNCIA.
-continuar investindo em temas sociais, neste contexto
pandêmico é de suma importância para todos nós.

1 sugestão. PVACE012021
PVACE PALESTRA AO VIVO: O ACESSO DAS
MULHERES À JUSTIÇA NOS CASOS DE
servidor/usuário KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
O trabalho todo de combate contra a violência contra a
mulher pelo TJRJ deve se buscar cada vez mais divulgação.

Material Didático

Temas/Palestras

Tema palestra

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigada por
sua participação.

SEDAC

Por ser um sistema novo não
dispomos de muitos instrutores
capacitados, e possivelmente
teremos que treinar servidores
para esse fim. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está focada nos temas
sociais atuais relevantes à vida
dos servidores. Acompanhe
nossa programação. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ está focada nos temas
sociais atuais relevantes à vida
dos servidores. Acompanhe
nossa programação. Obrigado
pela participação.

2 sugestões. PVACE012021
PVACE PALESTRA AO VIVO: O ACESSO DAS
MULHERES À JUSTIÇA NOS CASOS DE
KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
-a plataforma TEAMS trava demais os micros...sendo
servidor/usuário
windows 7 - 10, tanto faz
-SISTEMA TRAVOU E CONGELOU, FALTOU LUZ AQUI NA
RUA , CONTUDO O MODERADOR AUXILIOU MUITO BEM

1 sugestão. PVACE012021
PVACE PALESTRA AO VIVO: O ACESSO DAS
MULHERES À JUSTIÇA NOS CASOS DE
servidor/usuário KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
Sempre ter palestras ao vivo sendo válidas como
pontuação para servidores públicos

MVFER042021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - Mario Antonio Barros Viana
1-Curso muito produtivo e condizente com a função de
oficial de Justiça. E deveria ter todo ano uma atualização
servidor/usuário neste sentido.
2-Curso ótimo. Poderia fazer todos os anos com as
atualizações.
3-Necessário outros cursos para aperfeiçoar o manejo do
computador, mais aulas de como usar a internet.

Plataforma

-

PROGRAMAÇÃO

Curso

DITEC

Os travamentos são causados
normalmente por fatores
externos e internet com baixa
largura de banda. Ao
participante que faça uso da
funcionalidade de vídeo no
TEAMS é recomendável uma
largura de banda adequada para
evitar os "lags" narrados.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ continuará a oferecer
palestras ao vivo ao longo de
2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ tem oferecido cursos
focados por especialidade e nos
casos dos OJAs atendemos às
demandas realizadas pela DIOJA.
Obrigado pela participação.

MVFER042021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - Mario Antonio Barros Viana
1-O Curso deveria ter um tempo maior para permitir
apresentação melhor do conteúdo.
servidor/usuário 2-O curso é muito bom, porém sua carga horária é
pequena em relação aos assuntos que se propõe a
abordar. Deve-se levar em consideração que muitos
serventuários sequer tem uma noção básica de
informática e internet, daí porque o curso deveria ter
maior carga horária e ser ainda mais didático.
MVFER042021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - Mario Antonio Barros Viana
1-Poderia ser disponibilizado também um material
servidor/usuário
didático.

PGEAM022021 - A ÉTICA E O ASSÉDIO MORAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO - Sandra Maria Martins
Rodovalio Ferreira
1-Considerando o grande volume de informações
servidor/usuário apresentadas, sugiro que o conteúdo seja dividido em
duas palestras, totalizando 4h. Foi perceptível a
necessidade da palestrante acelerar sua fala para "caber"
no tempo estabelecido.

Carga horária

Material didático

Carga horária

SEDAC

A carga horária do curso foi
revista e a próxima turma já
terá a carga horária aumentada.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Os cursos que envolvem
conhecimento em informática
não tem apostila em função da
constante desatualização. Os
tutoriais podem ser solicitados
ao instrutor. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

PGEAM022021 - A ÉTICA E O ASSÉDIO MORAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO - Sandra Maria Martins
Rodovalio Ferreira
Já que o tema versa sobre discriminação, queria deixar um
feedback no uso de palavras que me causaram certo
desconforto: ... a simples desconfiança de que uma
palavra, termo ou expressão poderá incomodar ou magoar
servidor/usuário alguém já é motivo suficiente para trocá-los por outra
coisa. Sobre “anão”, por exemplo: ... adotemos pessoa
com nanismo. Denegrir (sobre assédio moral horizontal):
“Denegrir e denigrir foram para o lixão da história por
relacionar o significado desses verbos (tornar negro) à
destruição de imagem ou reputação. ” Podemos substituir
por desacreditar, desabonar, macular, etc.
MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA022021Outros cursos ou palestras voltadas às atribuições dos
servidor/usuário Oficiais de Justiça

Palestra gravada

Curso

SEDAC

A instrutora é psicóloga e
professora universitária e usa os
termos para exemplificar
situações de assédio. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ tem oferecido cursos
focados por especialidade e nos
casos dos OJAs atendemos às
demandas realizadas pela DIOJA.
Obrigado pela participação.

4/25 - WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
Ribeiro Andrade
1-O curso carece de mais tempo de prática.
2-O curso foi excelente e muito informativo. No entanto,
achei que podia ter uma carga horária maior. O Teams tem
muitos recursos para ser apresentado num curso de 6h.
servidor/usuário
3-EXCELENTE CURSO, MAS PODERIA TER MAIS UMA OU
DUAS AULAS. FOI TUDO MUITO RÁPIDO.
4-Deveria ser disponibilizado um tempo maior de curso, a
fim de que pudéssemos extrair mais conhecimentos desse
proveitoso curso

WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
Ribeiro Andrade
1-Sugiro a elaboração de uma apostila para
servidor/usuário
acompanhamento do conteúdo; sistematização do
conteúdo para auxilio na verificação de aprendizagem, são
muitas informações ...
WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
Ribeiro Andrade
servidor/usuário 1-Apenas achei que a prova estava com alternativas que
geravam dúvida em algumas respostas, ou seja,
possibilidade de duas questões a serem marcadas.
WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
servidor/usuário Ribeiro Andrade
1-Em algumas questões cabe a opção "não se aplica".

Carga horária

Material didático

Verificação de
aprendizagem

Avaliação de reação

SEDAC

O aumento da carga horária só
será avaliado mediante
solicitação de ao menos 30% da
turma. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Como as palestras estão sendo
ministradas fora das
dependências da ESAJ podem
ocorrer falhas na conexão do
palestrante e infelizmente não
temos como resolver. Obrigado
pela participação

SEDAC

É possível recorrer das questões
através de formulário próprio ao
instrutor. Obrigado pela
participação.

SECIN

Estamos analisando essa
possibilidde ou não exigir
resposta a alguns quesitos.
Obrigado pela participação.

WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
Ribeiro Andrade
1-É NECESSÁRIO UMA CONTINUAÇÃO DO CURSO. MUITOS
TEMAS A SEREM EXPLORADOS.
ALÉM DISSO, MUITO BOA A INTERAÇÃO DE INSTRUTORES.
servidor/usuário
2-Estou aguardando a continuação, módulo II.
3-Mais cursos com o professor.
4-Opção de curso em EAD tradicional sem dia e hora
marcada.

ITEM

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

WORKSHOP AO VIVO - DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS
AUTOCOMPOSITIVAS: COMUNICAÇÃO - WVDCA012021 (2)
servidor/usuário
-SEM MATERIAL DE SUPORTE. APOSTILAS.
-NAO TEVE MATERIAL DE SUPORTE (APOSTILAS)

Curso

SEDAC

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

Material Didático

SEDAC

Vamos avaliar futuramente a
oportunidade de continuidade.
Obrigado pela participação.

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

O curso foi proposto pelo
NUPEMEC e não houve
confecção de material didático.
Obrigado pela participação.

WVDCA012021 (1)
Boa tarde! Não consegui acessar a Verificação de
servidor/usuário
Aprendizagem; por gentileza, como faço obter a
autorização?

PALESTRA AO VIVO: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO PAPEL
servidor/usuário FEMININO - PVPAP012021 (1)
-Sistema muito lento

PVPAP012021 (1)
-Achei o tema da palestra bastante interessante mas o
servidor/usuário
tempo de duração é muito curto para a abrangência do
tema.

Suporte

Plataforma

cARga horária

DIDES

Possivelmente você não assistiu
a todas as aulas, requisito para
realizar a a verificação
de aprendizagem. Obrigado pela
participação.

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
dependem da qualidade da
velocidade da internet do
usuário. Ao participante que
faça uso da funcionalidade de
vídeo no TEAMS é recomendável
uma largura de banda adequada
para evitar os "lags" narrados.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

PVPAP012021 (1)
servidor/usuário -O horário da palestra foi alterado e, salvo engano, não
enviaram email informando.

PVPAP012021 (1)
servidor/usuário -Entrei com minha senha e na hora da avaliação, dá a
informação de anônimo

PVPAP012021 (1)
servidor/usuário -Não consegui acessar O chat apenas perguntas e
respostas.

Horário

Avaliação /
Identificação

suporte

DIDES

As alterações foram
comunicadas a todos os
participantes por email. Pedimos
que verifiquem sempre o email
funcional, pois é o canal de
comunicação da ESAJ com os
servidores. Obrigado pela
participação.

SECIN

O parâmetro utilizado na
plataforma moodle é de não
identificação do usuário para
que o participante possa
responder de forma anônima e
não comprometer a
avaliação. Na pesquisa de
opinião, se quiser, o usuário
pode se identificar. Obrigado
pela participação.

DIDES

Nos eventos ao vivo só fica
disponível o chat de perguntas e
respostas. Obrigado pela
participação.

PVPAP012021 (1)
servidor/usuário -O Teams é uma ferramenta ruim para palestras, pelo
menos na minha opinião.

AVELE022021 - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - Elizabeth Pena Borges Macedo
1-A única reclamação não é com relação ao curso em si,
servidor/usuário
mas sim por não constar ao final de cada aula um link da
aula gravada, fazendo o aluno ficar pedindo o link
reiteradas vezes

Teams

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial
adotado pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que
se propõe ao mesmo objetivo,
havendo nuances, por óbvio,
entre eles. Há diversas
informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem
como a ESAJ promoveu palestras
ao vivo e promove ainda
palestras gravadas sobre suas
funcionalidades, não havendo
motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de
comunicação. Obrigado pela
participação.

DISPONIBILIZAÇÃO DA
GRAVAÇÃO

DIDES

O link da gravação fica
disponibilizado no chat de cada
aula. Obrigado pela participação.

GJVCO012021 - GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA - ÁREA JUDICIÁRIA - Luiz Felipe Barreto da
Silva
1-Logar a entrada nas aulas, tive dificuldades que foram
sanadas.
servidor/usuário
2-Assistir em casa gera ansiedade por queda na internet
ou na queda de luz..
3-Não consegui acessar a 1ª aula por problemas na minha
internet, porém, revisei todas as aulas encaminhadas pelo
e-mail, porém, não consigo acessar a avaliação.

PJEOJ032021 - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - Adriana Crespo Barbosa de Vargas
1-TUDO QUE SE REFERE A INFORMARTICA PRECISA SER DE
FORMA MAIS DIDÁTICA PARA O SERVIDOR
servidor/usuário
2-Senti falta de interagir com o instrutor, visto que na
minha Comarca não conseguimos ainda devolver os
mandados pelo PJE, embora tenha seguido os passos do
curso e dos tutoriais anteriores

WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO MICROSOFT
TEAMS - WVAMT032021
Gostaria de fazer uma crítica quanto ao conteúdo da
servidor/usuário
avaliação. Achei que muitas perguntas foram mais
referentes a conhecimentos de programas do que ao tema
do curso propriamente dito.

NAVEGAÇÃO

EAD

Verificação de
Aprendizagem

DITEC

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

SEDAC

É possível interagir com o
instrutor, pois se trata de curso
com tutoria. Obrigado pela
partipação.

SEDAC

As questões da verificação de
aprendizagem são todas
retiradas do conteudo
programático do curso.
Obrigado pela participação.

02 Reclamações - A WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS
E ESTRATÉGIAS EM MEDIAÇÃO - WVFES012021.
Plataforma do curso, na minha opinião, é muito lenta.
servidor/usuário
Plataforma Teams é muito ruim de acesso, me dediquei a
realização curso mas tive grande prejuízo devido a
plataforma.

03 RECLAMAÇÕES SOBRE A CARGA HORÁRIA FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS - MVFER022021
servidor/usuário O tempo do curso foi muito pequeno; esse assunto
poderia, em tempos de pandemia, utilizar as 30 horas e
ainda assim, talvez, fosse apenas possível "passar todo o
assunto"

PLataforma

CARGA HORÁRIA

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial
adotado pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que
se propõe ao mesmo objetivo,
havendo nuances, por óbvio,
entre eles. Há diversas
informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem
como a ESAJ promoveu palestras
ao vivo e promove ainda
palestras gravadas sobre suas
funcionalidades, não havendo
motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de
comunicação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A carga horária do curso foi
revista e a próxima turma terá a
carga horária aumentada.
Obrigado pela participação.

02Reclamações - PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO
SISTEMA DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - PGMUL012021.
Sou oficial de justiça e lamentei que a magistrada não
tenha indicado a minha atividade como fundamental no
combate à violência doméstica. Nós, oficiais de justiça,
servidor/usuário damos cumprimento às medidas protetivas da Lei Maria
da Penha.
Linguagem preconceituosa contra a mulher partindo da
própria magistrada. Pode-se homem ser definido como
homossexual, entretanto há uso pejorativo para mulher
homossexual chamando a de "lésbica". Preconceito de
quem critica o preconceito?

3 reclamações PALESTRA AO VIVO: A ESTRUTURA DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO LETICIA D´AIUTO DE
MORAES FERREIRA PVEST012021
-A AULA TRAVOU VARIAS VEZES, ASSIM, CORRI O RISCO DE
servidor/usuário PERDER A AULA EM MAIS DE 80 PORCENTO
-O Teams não é uma boa plataforma. Sempre tenho
problemas.
-Hoje travava toda hora a palestra. Não sei se o problema
foi com o TEAMS ou minha conexão.

Palestra

Teams

SEDAC

A linguagem da magistrada teve
caráter exemplificativo para os
casos explanados e não cunho
pejorativo. A magistrada é
enganjada em movimentos
sociais e feministas, o que não
se coaduna com a postura
descrita. Obrigado pela
participação.

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
dependem da qualidade da
velocidade da internet do
usuário. Ao participante que
faça uso da funcionalidade de
vídeo no TEAMS é recomendável
uma largura de banda adequada
para evitar os "lags" narrados.
Obrigado pela participação.

2 reclamações PVEST012021 CONT.
-A mudança de horário da palestra me atrapalhou pois
foquei no horário das 16 horas e quase perdi a
apresentação. Recebi por email mas com tanto trabalho
servidor/usuário
home office não tive tempo de acessar o meu email
funcional.
-As orientações para a palestra no Moodle são
transmitidas de forma confusa.

AULA AO VIVO: INTRODUÇÃO AO PROCESSO CIVIL AVIPC012021 (1)
-o som da aula falhou durante todo o curso. um dos alunos
servidor/usuário
mencionou isso no chat e outro aluno disse que era por
conta do sinal da internet, mas fiz vários testes com outros
dispositivos e sinais e continuou falhando.

Suporte

Suporte

DIDES

As alterações foram realizadas
em razão da mudança de horário
do expediente e foram
comunicadas por email com a
antecedência possível. As
orientações para acesso à
plataforma moodle são
encaminhadas por email a todos
os participantes e não
recebemos reclamações a esse
respeito. Obrigado pela
participação.

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
independem das ações dos
atores envolvidos para melhorar
a qualidade da comunicação. Via
de regra, as ações Ao Vivo têm
ocorrido dentro da esfera da
normalidade. Obrigado pela
participação.

WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20 FUNÇÕES NO
EXCEL - WVCFE012021 (1)
servidor/usuário
Não consegui acessar a planilha pelo Moodle, não sei se
por falha minha ou da máquina.

servidor/usuário

WVCFE012021 (1)
Faltou disponibilizar material.

PALESTRA AO VIVO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO: HISTÓRIA,
CULTURA E DIREITO - PVHIS012021
Assisti a toda a palestra, sendo que na metade tive uma
servidor/usuário queda de energia, porém voltei em 3 min. Sendo que
consta no sistema como se eu só tivesse assistido 50% da
palestra, o que não é verdade. Gostaria que fosse
verificado e concluido que assisti 100% da palestra

Suporte

Material Didático

Suporte

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
independem das ações dos
atores envolvidos para melhorar
a qualidade da comunicação. Via
de regra, as ações Ao Vivo têm
ocorrido dentro da esfera da
normalidade. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os cursos que envolvem
conhecimento em informática
não tem apostila em função da
constante desatualização. Os
tutoriais podem ser solicitados
ao instrutor. Obrigado pela
participação.

DIDES

Quando o percentual indicado é
de 50% significa que o
participante não realizou a
segunda tarefa que é a Avaliação
de Reação. Esse percentual não
diz respeito ao tempo que o
participante ficou logado.
Obrigado pela participação.

PVHIS012021 (3)
-Uma pequena dificuldade na navegação.
-Reclamação sempre em relação ao uso do TEAMS...que
trava o computador, não é bom, tendo outras opções
melhores gratuitas tipo meet ou zoom...
servidor/usuário
-Só para constar, tive um problema durante a palestra.
Travou a transmissão lá pelas 11h45min. Tentei atualizar a
página, mas não consegui. Felizmente, tive o suporte da
monitoria da palestra. Obrigada.

PVHIS012021
O acesso aos eventos da EMERJ pela plataforma Zoom é
mais fácil e você pode se inscrever no próprio dia. Na ESAJ
temos que nos inscrever com muita antecedência e, às
vezes, pode ocorrer algum problema no dia agendado que
impeça que você assista. Fora isso, dou parabéns à ESAJ
pelo muito que evoluiu e se adequou neste tempo de
pandemia.

Plataforma

Inscrição

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial
adotado pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que
se propõe ao mesmo objetivo,
havendo nuances, por óbvio,
entre eles. Há diversas
informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem
como a ESAJ promoveu palestras
ao vivo e promove ainda
palestras gravadas sobre suas
funcionalidades, não havendo
motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de
comunicação. Obrigado pela
participação.

DIDES

A ESAJ utiliza o TEAMS pois é o
aplicativo disponibilizado pelo
TJERJ. Nas palestras ao vivo,
caso ocorra algum contratempo
e o participante não possa
comparecer, não será gerada
penalidade. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
DO PRODUTO-PGCOL012021 (1)
-A professora não fez resumo temático do assunto
abordado, apenas falou, sem intervalo, por duas horas o
que torna difícil para o ouvinte a captação das muitas
ideias e detalhes apresentados, sendo necessários várias
servidor/usuário paradas e retornos do vídeo para reouvir e procurar
entender o que foi dito, sendo que, mesmo assim, dada a
natural imprecisão da linguagem falada comparada com a
escrita, torna o estudo muito menos didático e muito mais
cansativo. Deveria ser exigida a elaboração de resumo
escrito pelo (a) professor (a) a fim de melhorar as palestras
da ESAJ que, a final de contas, valem pontos para os
servidores.

PGCOL012021 (1)
Dificuldade para saber onde clicar para concluir o teste de
aprendizagem , desejando fazer apenas uma tentativa. A
servidor/usuário
plataforma não é muito clara.
Além disso, não está claro como concluir esta avaliação de
reação. Estou na quarta tentativa.

Material de Apoio

Plataforma

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. É uma pena
que não tenha gostado pois
trata-se de palestrante com
muita experiência docente,
sendo sempre muito elogiada.
Obrigado pela participação.

DITEC

Todas as orientações sobre a
forma de acesso são fornecidas
previamente a cada participante,
bem como o SECAP e o SESOP
mantêm serviço de suporte
durante a realização da ação de
capacitação. Obrigado pela
participação.

MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1-O instrutor é bom e acessível, mas deveria focar mais no
objetivo do curso, que está expresso no nome. Duas aulas
servidor/usuário do curso são praticamente perdidas contando e venerando
a história da computação e de tudo ligado a ela, como até
vídeo foi colocado. O conteúdo que interessa a quem se
matriculou no curso ficou espremido nas outras duas
aulas, sendo dado de forma muito rápida para o que se
propunha.
3/13 MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
servidor/usuário 1-Tempo curto do curso.
2-Tempo curto, para muita informação.
3-CARGA HORÁRIA DEVERIA SER MAIOR

Instrutor

CARGA HORÁRIA

SECIN

O curso obteve o índice de
satisfação de 98,36%,
recebendo 25 elogios numa
turma de 28 participantes. Não
houve nenhuma outra
reclamação. É uma pena que
não tenha gostado. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O curso teve a carga horária
revista e será aumentada na
próxima turma. Obrigado pela
participação.

MVFER032021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
servidor/usuário
JUDICIAIS – SI Mario Antonio Barros Viana
1-O TEAMS NÃO FUNCIONOU BEM.

PGDEI012021 - PALESTRA GRAVADA: DEIXAR DE PAGAR
TRIBUTO É CRIME? – MI Letícia D´Aiuto de Moraes Ferreira
Michelli
1-Achei um tema muito técnico e a forma de explanação
servidor/usuário muito enfadonha

TEAMS

TEMA/PALESTRA
GRAVADA

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial
adotado pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que
se propõe ao mesmo objetivo,
havendo nuances, por óbvio,
entre eles. Há diversas
informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem
como a ESAJ promoveu palestras
ao vivo e promove ainda
palestras gravadas sobre suas
funcionalidades, não havendo
motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de
comunicação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Possivelmente não é um tema
de seu interesse. As palestras da
magistada são sempre muito
elogiadas. Temos palestras
gravadas de temas muito
diversos. Acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.

PGDEI012021 - PALESTRA GRAVADA: DEIXAR DE PAGAR
TRIBUTO É CRIME? – MI Letícia D´Aiuto de Moraes Ferreira
servidor/usuário Michelli
1--Palestra muito longa, deveria valer mais horas!

PGDEI012021 - PALESTRA GRAVADA: DEIXAR DE PAGAR
TRIBUTO É CRIME? – MI Letícia D´Aiuto de Moraes Ferreira
servidor/usuário Michelli
1-Considerei, apesar de aprovado, muito complexas as
perguntas da verificação de aprendizagem.
PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
-O TEMA foi muito bom, teria sido mais proveitoso se
colocado com tempo mais longo. E que fosse disponível
servidor/usuário aos sábados/domingos. Para assistir sem preocupação
com o trabalho que espera.

CARGA HORÁRIA

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

PALESTRA AO VIVO

SEDAC

O tempo é estimado em razão
do tempo gasto pelo palestrante
na palestra. Tanto no ao vivo
como nas palestras gravadas, o
tempo estimado é de 2h
podendo ultrapassar em
minutos ou não. Então a regra
que vale para o aluno que faz a
palestra ao vivo tem que ser a
mesma para a palestra gravada.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As questões da verificação de
aprendizagem são todas
retiradas da fala do palestrante.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Os videos das palestras
ficam disponíveis na página da
ESAJ e a maioira das palestras ao
vivo tornam-se palestras
gravadas, quando poderá assistir
com maior prazo. Obrigado pela
participação.

PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
Servidor/usuário
1-Durante a palestra faltou luz no Fórum de Itaborai e
fique sem conexão durante o período
PVTEL012021 - PALESTRA AO VIVO: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL – SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
1-A plataforma não é fácil. Muita dificuldade para assistir a
palestra. Precisei do suporte da DGTEC.
2-Aqui na pagina da Esaj esta constantando como 50% de
servidor/usuário presença e na verdade eu entrei na palestra e o
moderador avisou que ia demorar 5 min para começar.
Não sei porque meu sistema travou e eu perdi o inicio,
acho que 10 min, não sei. Avisei ao moderador. Assisti a
palestra ate o final. Espero poder obter minhas horas.
Agradeço a atenção.

infraestrutura

NAVEGAÇÃO

2 reclamações PVCUR012021
PALESTRA AO VIVO:
ASPECTOS POLÊMICOS DA CURATELA A PARTIR LUIZ
CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA
Pena que a palestra foi interrompida algumas vezes por
servidor/usuário
Conexão do palestrante
conta de problemas da conexão da Internet do professor.
-Tivemos problemas na transmissão da palestra.

DITEC

Infelizmente não temos como
resolver as intercorrências
externas. Obrigado pela
participação.

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

DIDES

Como as palestras estão sendo
ministradas fora das
dependências da ESAJ podem
ocorrer falhas na conexão do
palestrante e infelizmente não
temos como resolver. Obrigado
pela participação.

1 reclamação PVCUR012021
PALESTRA AO VIVO:
ASPECTOS POLÊMICOS DA CURATELA A PARTIR LUIZ
CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA
servidor/usuário Infelizmente o suporte hoje deixou a desejar e não tive
tempo de fazer minha pergunta.

PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-A ESAJ precisa com urgência melhorar toda a plataforma
dos cursos online. O que salva esta modalidade é a ótima
qualidade da maioria dos palestrantes. O que prejudica é a
navegação ruim e uma plataforma muito burocrática, com
diversos "entra e sai". A cada vez que faço um curso online
servidor/usuário tenho a impressão de que não irei concluir. É necessário
transmitir tranquilidade e facilidade para o usuário,
principalmente em uma fase onde o contato presencial
com a Escola é tão difícil.

servidor/usuário

PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-O tempo não foi suficiente.

Suporte

PLataforma

CARGA HORÁRIA

DIDES

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor, sendo assim em
determinadas situações
algumas perguntas podem não
ser respondidas na hora.
Obrigado pela particpação

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial
adotado pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que
se propõe ao mesmo objetivo,
havendo nuances, por óbvio,
entre eles. Há diversas
informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem
como a ESAJ promoveu palestras
ao vivo e promove ainda
palestras gravadas sobre suas
funcionalidades, não havendo
motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de
comunicação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. O palestrante
ministrará outras palestras de
temas correlatos. Obrigado pela
participação.

PVFAS012021 - PALESTRA AO VIVO: QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL – SI José Cláudio
Torres Vasconcelos
1-Acho que o palestrante poderia ser menos coloquial. Por
servidor/usuário
vezes possuiu uma linguagem agressiva.

Palestrante

WORKSHOP AO VIVO - TABELAS DINÂMICAS E FUNÇÕES DE
BANCO DE DADOS - EXCEL - WVTFB012021.
Fui informado de que as aulas ficariam disponíveis para as
servidor/usuário assistirmos após o término do curso, no entanto, não
GRAVAÇÃO DAS AULAS
estão. Se possível, solicito que elas sejam disponibilizadas,
para que possamos revisar o conteúdo do curso.

WVTFB012021.
Na terceira aula, tive problemas com o som, comuniquei
servidor/usuário
várias vezes e o problema não foi sanado.

PALESTRA AO VIVO: A POSSE E SUA FUNÇÃO SOCIAL PVSSE012021
A inscrição tem que ser feita com muita antecedência
servidor/usuário
diante da grande procura, e, por vezes, na data agendada
aparece algum compromisso no mesmo horário que nos
impede de assistir e nos obriga a cancelar a inscrição

Suporte

INSCRIÇÃO

SEDAC

É uma pena que não tenha
gostado pois trata-se de
palestrante com muita
experiência docente, sendo
sempre muito elogiado.
Obrigado pela participação.

DIDES

As aulas ficam disponíveis no
chat de cada aula. Obrigado pela
participação.

DIDES

A aula transcorreu
normalmente. Provavelmente, o
problema ocorreu no dispositivo
do participante, não sendo
possível ação por parte da ESAJ.
Obrigado pela participação.

DIDES

A demanda é grande e as
inscrições exigem
procedimentos que devem ser
feitos com certa antecedência.
Obrigado pela participação.

2 reclamações PGREL012021 PGREL PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS Tatiana
servidor/usuário achei devagar e com muitas pausas a explanação da
palestrante.
-A palestrante não possui boa oratória

1 reclamação PGCPP022021 PGCPP PALESTRA GRAVADA:
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES servidor/usuário
Esta página é confusa, com tópicos e subitens. Muitas
vezes me perco para achar o curso e as notas.

Noções de Justiça Restaurativa - NJRES012021 (1)
servidor/usuário -Não consegui assistir aos vídeos , cujos linkins estavam
listados no módulo 5.

NJRES012021 (1)
servidor/usuário -Não consegui entender o resultado do segundo teste de
conhecimentos. Achei confuso.

Palestrante

Plataforma

Plataforma

Avaliação

SEDAC

A palestrante foi muito elogiada
em sua explanação. Sugiro que
não faça mais palestras com a
instrutora. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

DITEC

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

SEDAC

É possível recorrer das questões
através de formulário próprio.
Obrigado pela participação.

ATEX012021 - Atendimento de Excelência - Luciane Batista
Marequito
servidor/usuário
1-Gostaria que além do slide show tívéssemos a
particiapação ao vivo da instrutora.

PALESTRA AO VIVO: GÊNERO, POBREZA E ACESSO À
JUSTIÇA - PVGEN012021
Não consegui me conectar pelo note, só pelo celular. Pelo
servidor/usuário note dava umas travadas, não sei se é o sistema ou minha
internet. Acabei deixando o celular conectado tb com
receio de perder a palestra.

EAD

NAVEGAÇÃO

SEDAC

Nos cursos na modalidade EAD
não há possibilidade de
participação ao vivo da
instrutora. No momento não
temos esse curso sendo
oferecido no formato de Aulas
ao Vivo. Obrigado pela
participação.

DITEC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
de equipamentos fora do escopo
corporativo. Muitas vezes as
intercorrências são causadas por
variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Obrigado pela
participação.

1 reclamação VIDA012021VIDEOAULA RESPONSABILIDADE CIVIL E INTERNET MILENE RODRIGUES
servidor/usuário
PORTUGAL
-O som da palestra estava muito baixo....

PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PARTE I-PGESP012021
-Não fui informada que era a 4ª palestra de um ciclo. O
servidor/usuário
nome da palestra deu a entender que era a 1ª. Onde estão
as demais palestras? Gostaria de assistir, independente de
pontuação ou horas.

Som

Palestra gravada

DITEC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
de equipamentos fora do escopo
corporativo. Muitas vezes as
intercorrências são causadas por
variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Obrigado pela
participação. Considera-se
também que a má qualidade
pode ser causada pelos
equipamentos do TJERJ quando
assistidos dentro das unidades,
já que não possuem saídas de
som adequadas, sugerindo-se a
utilização de fones auriculares
para estes equipamentos.

SEDAC

As palestras são independentes
em conteúdo. Até porque pode
o servidor participar de uma e
não poder participar de
outra. Os videos das palestras
ficam disponíveis na página da
ESAJ. E se houver interesse, em
um futuro breve, estará
disponível para ser assistido na
modalidade de palestra gravada,
recebendo pontuação. Obrigado
pela participação.

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS - PJECA032021 (1)
servidor/usuário
-Essa plataforma de aprendizado dá no computador a tela
piscando.

1 reclamação. PVACE012021
PVACE PALESTRA AO VIVO: O ACESSO DAS
MULHERES À JUSTIÇA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
servidor/usuário
KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
-Algumas vezes a palestra ficava travada. Tive que me
descontar e acessar novamente.

MVFER042021 - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - Mario Antonio Barros Viana
1-Não poder fazer o mesmo curso no ano seguinte. Se é
servidor/usuário um assunto que agrada ao participante e cujo conteúdo é
aplicável ao trabalho, acho que poderia ser repetido sim.

WVDCT012021 - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS PARA INSTRUTORES - Frank
Ribeiro Andrade
servidor/usuário 1-Pouco tempo de curso para muito conteúdo.
2-EXCELENTE CURSO, MAS PODERIA TER MAIS UMA OU
DUAS AULAS. FOI TUDO MUITO RÁPIDO.

Plataforma

Plataforma

REPETIÇÃO DE CURSO

Carga horária

DITEC

Não foi possível entender o teor
de sua reclamação. Obrigado
pela participação.

DITEC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
de equipamentos fora do escopo
corporativo. Muitas vezes as
intercorrências são causadas por
variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Obrigado pela
participação.

DIDES

O servidor pode repetir o curso,
bastando justificar por email.
Para ser pontuado, ele não
poderá ter realizado o mesmo
curso no ano corrente ou no ano
imediatamente anterior.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A carga horária é determinada
pelo instruor com base no
conteúdo alinhado. Obrigada
por sua participação.

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA022021O instrutor tem que ter suporte da ESAJ durante a aula. o
servidor/usuário Curso caiu da internet e somente voltou depois de
quarenta minutos, sem a instrutora saber o que acontecia

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA022021As questões da verificação final não me parecem ter sido
elaboradas com muito cuidado, havendo grande
servidor/usuário probabilidade de erro de cognição pelos avaliados caso se
prendam ao texto de algumas questões, que só podem ser
respondidas caso o avaliado entenda "o que a questão
quis dizer".

suporte

DIDES

O servidor que estava no
suporte também teve problemas
operacionais. A equipe já foi
instruída para agir em casos
semelhantes. Obrigado pela
participação.
É possível recorrer das questões
através de formulário próprio.
Obrigado pela participação.

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

SEDAC

