ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: AGOSTO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 1120
ITEM

USUÁRIO

/ ELOGIOS: 871

/ SUGESTÕES: 197

OBSERVAÇÃO

92 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: A VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR - PVPSI012021 - SI Renata
Monteiro da Silva
-Excelente didática da Renata. Parabéns à ESAJ pela
iniciativa estou feliz pela aquisição de novos
conhecimentos.
-Excelente palestrante que com sua qualificação
profissional, como psicóloga, pôde passar bem o conteúdo
-ótima palestra, tema bastante atual e necessário
-Tema de grande relevância! Palestrante de alto nível!!
servidor/usuário
Parabéns!
-Tema atual e instigante. Parabéns aos envolvidos.
-palestra necessária, parabéns
-Ótima palestra, tema atual e de extrema relevância,
especialmente para nós, servidores que lidamos com
vítimas de violência doméstica.
-Palestra elucidativa e bastante esclarecedora!!
-ÓTIMA PALESTRA ,ESCLARACEDORA E DIDÁTICA.
-Tema muito pertinente. Excelente explanação.
-Abordagem com conteúdo riquíssimo sobre violência
psicológica contra a mulher.

ASSUNTO
TRATADO

Palestra ao vivo

/ RECLAMAÇÕES: 52

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

PVPSI012021: Continuação
-Palestra muito esclarecedora, com linguagem acessível,
facilitando a compreensão do tema.
-Parabéns. Tema relevante. Apresentação consistente.
Muito Obrigado.
-Palestra de grande relevância para atuação profissional!!
Obrigada a palestrante por compartilhar seu
conhecimentos!
-Ótima palestra e palestrante, muito clara e objetiva,
compartilhando sua experiência profissional. Excelente.
-a palestra teve um conteúdo bem aprofundado e muito
bem explanado pela palestrante
servidor/usuário -Impressionante a facilidade de comunicação e clareza na
abordagem desse tema tão delicado.
-MAIS UMA BELA INICIATIVA DA EQUIPE DA ESAJ,
PARABÉNS!
-Excelente tema! Instrutora com conhecimento e
linguagem de fácil entendimento.
-Ótima palestra, com esclarecimento de temas e conceitos
altamente relevantes.
-Palestrante segura na abordagem do assunto.
-Muito bom tema, palestra que trouxe muitos
esclarecimentos.
-20/ Excelente palestra
-9/ EXCELENTE PALESTRANTE

Palestra ao vivo

41 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: AS IMUNIDADES
TRIBUTÁRIAS: O AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO PELO
CONSTITUINTE - PVIMU012021 - Juíza Letícia D'Aiuto de
Moraes Ferreira Michelli
-Agradeço a toda equipe ESAJ pelas orientações
-Palestra muito relevante. Palestrante excelente em passar
conhecimento.
-Excelente Palestra, Parabéns!
-Revisei meus conhecimentos
-Como sempre a ESAJ é impecável
-Palestrante segura, com domínio do tema, tão complexo.
-Excelente palestra. Tema relevante. Ótima didática da
palestrante.
servidor/usuário
-Parabéns. Muita clareza nas informações prestadas.
Muito Obrigado.
-Tema muito interessante! Palestrante de alto nível!
Parabéns!
-Que a ESAJ continue promovendo palestras online para
que haja uma participação maior dos serventuários,
especialmente os servidores lotados em outras Comarcas,
diante da dificuldade de locomoção
-Como instrutor de custas pela ESAJ e, muito embora já
tenha lido alguns artigos sobre o tema, foi excelente a
explanação da exma. palestrante. Parabéns!
-Palestra ótima, a palestrante tinha total domínio do tema
e soube passar todo o conhecimento

Palestra ao vivo

4 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV052021 RENATO CIDADE BAPTISTA
-Excelente curso para todos que trabalham com
processamento eletrônico em varas criminais.
-Curso muito proveitoso. Professor claro e
servidor/usuário
objePvo.
-Excelente atuação do professor. Parabéns pela sua
didáPca e clareza nas explicações.
-Bem didático e pratico, o instrutor domina a matéria, sabe
se comunicar com os colegas e ensinou ótimas dicas para o
dia a dia da serventia.
4 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS E NO PLANNER WVTEP022021 - FRANK RIBEIRO ANDRADE
-"O professor Frank é excelente, explicando com clareza e
servidor/usuário paciencia."
-Excelente professor e ferramenta!
-óPmo professor.
-Excelente aula! Bem prática e o professor domina muito
bem o assunto.
7 ELOGIOS - AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA
ADMINISTRATIVA - GESTÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE
GÊNERO NO TRABALHO: UM GUIA DE BOAS PRÁTICAS GADIV012021 - SI Michelle Villaca Lino
-A Professora é excelente! O assunto abordado é muito
pertinente e foi muito esclarecedor. Adorei!
servidor/usuário -Tema muito importante e curso esclarecedor.
-Muito boa a apresentação, com muitas informações e
conhecimentos novos.
-Muito obrigada pelo curso e pelos ensinamentos.
-Excelente, ótimo conteúdo, material e exposição.
-Excelente palestra!
-Eu adorei a instrutora. Didática ótima!

Aula ao vivo

Aula ao vivo

Aula ao vivo

13 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ATO INFRACIONAL E
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - PGINF022021 - MI Daniel
Konder de Almeida
-Excelente experiencia!
-Muito bom.
-Ótima palestra, excelente profissional
-Excelente palestra
-Muito boa a exposição do tema. Didática excelente.
-Muito esclarecedora a palestra. Muitas questões que eu
servidor/usuário
não tinha conhecimento foram levantadas.
-Dr. Daniel é um excelente palestrante.
-Excelente conteúdo e palestrante!!!
-Excelente domínio do palestrante, prático e seguro
-Juiz humano, coerente e muito inteligente! Parabens!!!
-Tema muito importante e pertinente para quem atua na
área sociojurídica com infância e adolescência!
-Ótima abordagem
-Ótimo curso

Palestra gravada

34 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS PROVEDORES NA INTERNET - PVNET012021 - SI
Livia Teixeira Leal
-Muito boa a palestra, sendo um ótimo desenvolvimento
na fala e construção das ideias relacionadas a um tema
que cada vez aumenta sua relevância nesse mundo
tecnológico.
-Excelente atendimento da ESAJ
-Muito boa essa sequência de temas sobre a Internet. A
palestrante é muito competente no assunto.
-Excepcional a palestra! Que venha a próxima!
-A instrutora fez uma excelente exposição sobre as
questões da internet que envolvem o direito do indivíduo.
servidor/usuário Parabéns!!!
-Domínio total do conteúdo! parabéns!
-Um bom tema
-Palestra muito boa, tema atual, parabéns a palestrante
pelo desempenho
-PARABÉNS PELO EVENTO E SUA ORGANIZAÇÃO E
DIVULGAÇÃO.
-Tema atual. Excelente palestra
-Excelente tema! Contribui muito para nossa atividade
profissional.
-palestra de qualidade
-Ótima palestrante. Muito comunicativa.
-09/34- Excelente palestra.
-02/34- Excelente palestrante.

Palestra ao vivo

15 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A OCASIÃO FAZ O
LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA OPORTUNIDADE PGCRI032021 – Des. Wagner Cinelli
-Excelente palestra!
-Uma sumidade com didática simples , porém
extremamente sofisticada !!! Conhecimento de ponta com
base histórica, conhecimento de causa e exemplos
servidor/usuário
elucidativos
-Estou impressionada com o nível da palestra ministrada
pelo desembargador. Excelente!
-palestra e palestrante maravilhosos!
-Excelente a didática e o conhecimento demonstrado pelo
palestrante.
-Ótimo palestrante
07 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: RODEIOS E
VAQUEJADAS:ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? PGROD012021 – Rosana Chagas
-Parabéns pela palestra. Foi muito elucidativa. Um lado
cruel do ser humano pelo vil metal.
servidor/usuário -Parabéns pela diversidade de temas
-Excelente palestra e palestrante!
-Palestrante maravilhosa
-Tema importantíssimo.
-Tema muito relevante e atual!
-Ótimos palestrantes, excelentes profissionais.

Palestra gravada

Palestra gravada

7 ELOGIOS - GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA - ÁREA JUDICIÁRIA - GJVCO022021 - LUIZ
FELIPE BARRETO DA SILVA
-Um grande ganho para o emprego na comunicação do
meu grupo de trabalho. ÓPma aula!
-Num momento de diversificação das formas de
comunicaçao no TJ o curso veio em boa hora.
servidor/usuário
-ÓPmo curso, dinâmico, linguagem clara.
-MATÉRIA EXCELENTE. TROUXE CONHECIMENTOS NOVOS E
COM UM TUTOR MARAVILHOSO.MUITO BOM O CURSO
-Excelente tema, atual e necessário.
-Ótimo professor!
-Tópico pertinente e desenvolvido de forma interessante e
objetiva pelo instrutor.

Aula ao vivo

4 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PERSPECTIVAS
DA TRIBUTAÇÃO NO PÓS PANDEMIA - PGPOS032021 LETICIA D´AIUTO DE MORAES FERREIRA
-ÓPma palestra!
servidor/usuário
-Tema atual e importante. Excelente didáPca.
-A palestrante é maravilhosa. Faz até a gente gostar de
direito tributário! Parabéns.
-grande domínio da palestrante
5 ELOGIOS - PALESTRA - ALTERAÇÕES IMPORTANTES NA
PORTARIA DE CUSTAS - VIDG012021 - MARCELO LETTÉRIO
DOS SANTOS
Excelente curso. O instrutor é ótimo. Bem didático.
Obrigada.
servidor/usuário -O professor domina o assunto, tem muita segurança e
clareza na abordagem.
-O instrutor demonstra muito conhecimento sobre o
assunto e se comunica muito bem.
-Excelente professor de custas.
-Excelente aula! Ótimo professor!

Palestra gravada

EAD

78 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: RECURSOS CÍVEIS:
PRINCIPAIS QUESTÕES - PVREC012021 - José Claudio
Torres Vasconcelos
-O palestrante é muito capacitado!!!
-Palestrante muito seguro e didático, como em todos os
eventos que já assisti com ele. Parabéns.
-Excelente escolha de temas e palestrantes, vêm
acrescentando conhecimento para o trabalho e para a
vida.
-O professor sempre se mostrou competente na palestras
que ministra.
-Parabéns pela excelente palestra! Todas que assisto do
Prof. José Claudio Torres são ótimas.
servidor/usuário -Amei o palestrante!! Nem percebi o tempo passar.
-EXCELENTE PALESTRA TOTALMENTE VOLTADA PARA A
REALIDADE DO SERVIDOR, COM ENFOQUES PRÁTICOS.
POR MAIS PALESTRAS COMO ESSA!
-Excelente palestrante, muito seguro de seus
conhecimentos e tão descontraído em repassar seus
conhecimentos que até parece um papo entre amigos!!!
Nem senti o tempo passar !
-Excelente palestrante, otima escolha do conteúdo,
bastante aplicação prática e atualização.
-Palestra muito interessante, com conteúdo relevante e
atualizado. Excelente palestrante/professor!!!
-A ESAJ apresenta um excelente grupo de profissionais
extremamente qualificados! Parabéns!

Palestra ao vivo

3 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: DEIXAR DE PAGAR
TRIBUTO É CRIME? - PGDEI022021 - Dra. Letícia D´Aiuto de
Moraes Ferreira Michelli
servidor/usuário -grande conhecimento por parte da palestrante
-Excelente palestra.
-Excelente exposição do tema. Muito boa didática com
exemplos de jurisprudência.

Palestra gravada

06 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
JUDICIÁRIA - GESTÃO PÚBLICA: PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E CONTROLE - GJGEP022021- Leticia D’aiuto
-Parabéns a Dra. Letícia pela segurança e conhecimento
sobre a matéria e pela disponibilidade em atender aos
alunos.
servidor/usuário -Excelente professora, as aulas deveriam continuar
-Parabéns à ESAJ pela escolha da excelente instrutora Dra. Letícia, que preza sempre pela clareza e concretude
do conteúdo dos cursos.
-Ótima palestrante!!!
-Ótima didática!
-Apesar de achar o conteúdo um pouco corrido, ele foi
muito bem explanado pela Dra. Letícia.
2 ELOGIOS - AULA AO VIVO - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO NO PLANTÃO - AVPJO022021 - JORGE
RENATO DA SILVA GUIMARAES
servidor/usuário
- ÓPmo professor
- Ótima explanação de conteúdo, adequação á
necessidade do trabalho, curso muito proveitoso!!!

Aula ao vivo

Aula ao vivo

7 ELOGIOS - Gestores - EAD - Gestão de Riscos Área
Administrativa - GAGRI032021 - SI Claudio Heitor
Vasconcellos de Ambrosio
-O curso é muito explicativo.
-Possui uma didática fácil de absorver o conteúdo. Muito
satisfeita.
-Concluí o curso e fiquei bastante satisfeito. Conteúdo de
muito boa qualidade e aplicabilidade às necessidades da
rotina de trabalho
servidor/usuário -Merece um elogio a disponibilidade e demonstração de
interesse, por parte do orientador. O aluno se sente
amparado e mais confiante
-Excelente o curso. Fácil entendimento e o formato
utilizado é de fácil manuseio.
-ótimo conteúdo
-Gostaria de parabenizar o professor Claudio Heitor pela
presteza e clareza nas informações sobre o conteúdo da
matéria. Ressalto a sua atenção com os alunos, sempre
alertando quanto aos prazos para a realização das tarefas.

EAD

3 ELOGIOS - Gestores - Governança Corporativa e Pública ÁREA JUD - GJGOC022021 - SI Flavia Curi Neto Aires dos
Santos
-A instrutora mostrou ter segurança no assunto.
servidor/usuário -Os conteúdos apreendidos contribuirão muito no
desempenho da minha atividade como Gestor a fim de
oferecer uma prestação jurisdicional de forma mais
eficiente e eficaz.
-Foi um excelente curso!

EAD

5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL PGACO032021 - SI Tatiana Oliveira Moreira
-Nada a reclamar. Só elogios à palestra e a equipe que
participou do evento.
-Adorei a palestra!! Assunto muito relevante!
servidor/usuário
-Parabéns à palestrante pelo engajamento e sensibilidade
com o tema de extrema relevância
-Ótima palestra.
-Excelente palestra. Obrigado por disponibilizarem
conhecimentos tão importantes para a reflexão e o
desenvolvimento pessoal. Parabéns!

Palestra Gravada

8 ELOGIOS - GESTORES - EAD - NOÇÕES DE
ACESSIBILIDADE - ÁREA JUDICIÁRIA GJACE022021 ROSANE PITANGA DA SILVA GUIMARÃES
-Tutor com pleno conhecimento do assunto e preparado
para transmiP-los.
-Gostei muito do curso.
-Parabéns à instrutora. Sempre disponível, gentil,
comprometida e, principalmente, engajada nesta tão
importante causa.
servidor/usuário -O curso superou as minhas expectaPvas.
-O Curso foi muito bom, agora fico mais segura no
atendimento das partes com deficiência. Antes não sabia o
que fazer.
-Só tenho a agradecer. Vou registrar meu muito obrigada.
Fez diferença na minha vida.
-A instrutora é excelente! Boa linguagem e responde
prontamente a qualquer dúvida por email.
-Contribui muito na minha formação de gestor no
desempenho das minhas atividades.

EAD

2 ELOIGOS - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18 PGLEI012021
servidor/usuário
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
-Tema muito atual.
-Ótimo tema. Excelente palestra.
48 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: A BIOÉTICA E O PROJETO
MORAL DA VIDA HUMANA: TEMPO DE NASCER PVBIO012021 - MI Maria Aglae Tedesco Vilardo
-Dra Aglaé nos oferece sempre um banquete de cultura,
regado a uma visão humanitária e compassiva. Adorei.
-Instrutora super desenvolta e bem articulada.
-Dra. Aglaé é maravilhosa! Excelente palestra! Parabéns,
há muito para se discutir no tema vastíssimo como o de
hoje! Adorei
-Palestra simplesmente fascinante e esclarecedora.
Parabéns!
-Palestra excelente! Ótimo tema e ótima explanação!!
-Excelente palestra! Adquiri novos conhecimentos.
Parabéns Excelência Maria Aglaé Tedesco!
servidor/usuário -Parabéns Esaj por nos dá essa oportunidade de
aprendizado em plena pandemia!
-Ótima exposição do tema
-Gostei muito da palestra, abordou um tema muito
interessante que diz respeito aos princípios morais que
orientam a conduta humana sobre a visão da Biologia e do
Direito.
Tema de grande relevância e que demonstra que o Direito
deve estar atento para os novos desafios éticos-sociais que
se apresentam.
-A Dra. Aglaé fala super bem. Muito didática, muito clara!
Parabens!
-Altamente relevante o tema. Parabéns Esaj

Palestra gravada

Palestra ao vivo

PVBIO012021 - Continuação:
-Maravilhoso o tema! Parabéns a toda ESAJ e à
palestrante, Dra Maria Aglaé!
-Uma das melhores palestras que já assisti pela ESAJ. Tema
super interessante!
servidor/usuário
-Gostaria de agradecer à excelente palestrante,
ressaltando a relevância do tema para a atualidade.
-Excelente tema e domínio total!
-8/48- Excelente palestra.
-3/48- Excelente palestrante.

Palestra ao vivo

5 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV032021 - Renato
Cidade Baptista
-Excelente curso. Instrutor domina plenamente o
conteúdo, muito técnico e objetivo.
servidor/usuário -Professor com boa didática.
-Parabéns ao instrutor Renato Cidade que muito
acrescentou tirando todas as dúvidas.
-O domínio do assunto pelo instrutor foi muito bom.
-Adorei o curso, irá me auxiliar muito . Instrutor muito
atencioso.

Aula ao vivo

4 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - ENTREGA VOLUNTÁRIA,
PARTO ANÔNIMO E ADOÇÃO EM ÉPOCA DE PANDEMIA PGADO032021 - Juiz Dr. Daniel Konder de Almeida
-Palestrante excelente
-Excelente!
servidor/usuário
-Palestra de grande relevância e imprescindível para o
nosso fazer profissional. Parabéns pela brilhante
exposição.
-Parabéns ao instrutor que demonstrou segurança e
clareza na exposição do assunto.

Palestra gravada

12 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - ADOÇÃO: REQUISITOS,
TIPOS E BUSCA ATIVA - PGBUS032021 - Juiz Daniel Konder
de Almeida
-Parabéns pelo evento, excelente!
-Otimo palestrante!
-Didática perfeita
-Parabéns a equipe que trouxe um palestrante de
primeiríssima linha, altamente gabaritado.
-Ótima palestra. Bastante didática para quem não atua na
servidor/usuário Vara. Aguardo por outras palestras nesse nível. Nota 1000
para o palestrante.
-Excelente palestra.
-Parabéns pela abordagem.
-Excelente palestra.
-Instrutor está de parabéns pela simplicidade como
conduziu a exposição do tema.
-Excelente palestrante
-Palestrante sabe muito. Muito boa a palestra.
-Muito esclacedor
4 ELOGIOS - TÉCNICAS DE SENTENÇA CÍVEL - TCI042021 ERIC SCAPIM CUNHA BRANDAO
-Excelente curso! Material de muita qualidade, com
atividades que exploram, de forma específica, o conteúdo
proposto! Parabéns!!
-Dr. Eric Scapim foi um dos melhores instrutores aqui na
servidor/usuário esja. Linguagem clara e eficiente. Nota 1000.
-Excelente curso, tanto para atualização e solidificação de
conteúdo, quanto para novos aprendizados e experiências.
O professor é atencioso e didático, assim como o material
disponibilizado, que reúne objetividade e
aprofundamentos na medida certa. Muito satisfeita.
-Curso excelente

Palestra gravada

EAD

42 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: ELIMINANDO BARREIRAS
PARA FAVORECER O POTENCIAL PRODUTIVO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA - PVBAR012021 - MARCIO CASTRO DE
AGUIAR
-Instrutor com óPma desenvoltura e boa comunicação.
-Muito bom o palestrante.
-Esta palestra serviu para enxergarmos o quanto
praticamos o capacitismo sem perceber, e também serviu
para corrigirmos esse erro a tempo.
-Sou readaptado e a palestra foi maravilhosa.
-parabéns ao tutor e a ESAJ
-Maravilhosa palestra. Aprovadíssima.
servidor/usuário -ÓPmo tema para reﬂexão e mudanças de comportamento
-Palestra excepcional!!! Temos ainda muito o que
aprender nesse tema!!!
-Parabenizo o palestrante pela clareza da exposição do
tema, cuja importancia passa despercebida pelo cidadão
comum.
-Ótimo tema. Enriquece nosso conhecimento além de
melhorar nossa visão quanto à acessibilidade dos
portadores de deficiência física.
-Excelente palestra! Adquiri conhecimentos de como lidar
com os deficientes . Aprendizado para o resto da vida.
Muito obrigada Márcio pela excelente palestra.
-Parabens!! Professor Amei sua palestra. show.

Palestra ao vivo
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10 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PROTEÇÃO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA INTERNET PGPRO022021 - LÍVIA TEIXEIRA LEAL
-Maravilhoso o tema
-muito boa palestrante e bom material
-A ESAJ sempre em busca de novos conhecimentos
parabéns
-Parabéns pela inclusão de tema tão relevante!
servidor/usuário -atualização sobre o tema e o excelente domínio da
palestrante
-gostei que ele disponibilizou slides, o que facilita a
atenção
-Excelente palestra!
-Palestra muito importante nos tempos atuais, mostrando
a evolução da legislação acompanhando a sociedade.
-Excelente palestra.
-Deixo meu elogio à palestrante e à exposição feita por ela.

Palestra gravada

02 ELOGIOS - Ferramentas da Qualidade - FDQ062021- Ana
Paula Sardinha
-Parabéns pelo excelente conteúdo da matéria.
servidor/usuário -Mestre Ana Paula,
Honrado estou por ter participado de seu curso sobre
Ferramentas da Qualidade. Parabéns a todos e até a
próxima.

EAD

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

04 ELOGIOS - Gestores - EAD - Gestão de Riscos Área
Jurisdicional - GJGRI032021 – Ângelo Acúrcio Goes
-Registro aqui meus sinceros agradecimentos àqueles que
tomaram a iniciativa de implementar este curso.
Sinceramente, curso excelente e essencial para os
gestores. Fiquei muito satisfeito com os objetivos do curso,
porque adquirir novos conhecimentos que vou
servidor/usuário implementar na minha serventia. Grato por tudo.
-O curso foi ótimo e o tutor forneceu suporte e deu o
feedback necessário a todas as questões apresentadas. -O
curso contribuiu muito para a minha formação como
gestor da U.O. de forma a gerir a Serventia de forma mais
eficiente e eficaz.
-Tutor/professor interagiu com comentários
esclarecedores e objetivos.
08 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A QUANTIFICAÇÃO DO
DANO MORAL À LUZ DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PGDAN032021
-Tema muito bem exposto e de rico conteúdo.
-Palestra relevante
-Ótima palestra!
-Excelente palestra
servidor/usuário -Parabéns à ESAJ pelas excelentes palestras.
-Parabéns à equipe pela escolha da palestrante, linguagem
clara e objetiva
-Excelente conteúdo, muito apropriado ao trabalho
exercido em nosso Tribunal.
-TEMA IMPORTANTE E ATUAL QUE ATRAI SEMPRE
MUITOSN INSCRITOS PARA ESTE TIPO DE PALESTRA!
PARABÉNS!

EAD

Palestra gravada

2 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA, CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS - PGSOC022021
servidor/usuário -Palestra muito importante, adorei.
-Parabéns à palestrante por apresentar e conduzir um
estudo tão relevante! Gratidão.

Palestra gravada

7 ELOGIOS - AULA AO VIVO - AVALIAÇÃO DE BENS AVABI022021 - Sandro Pereira da Silva
-Profissional preparado, com bastante conteúdo.
-Parabéns ao ministrante e a toda equipe da ESAJ
-Gostei do Curso. Instrutor com excelente domínio do
assunto.
-Excelente curso, esclarecedor e de muita utilidade para os
Ojas. Perfeita a colocação e a explanação do instrutor.
Parabéns
-Instrutor experiente e seguro do que transmite aos
servidor/usuário alunos, Sandro Silva traz a cada Curso material e
informações que acrescem o conhecimento dos Oficiais de
Justiça e contribui para uma melhor prestação jurisdicional
pelo TJRJ.
E, por fim, não podemos olvidar que o Instrutor Sandro
possui uma postura elogiável e uma excelente didática.
Um Colega que se preocupa e contribui para o bom
desempenho de nós, Oficiais de Justiça, em nossas
atribuições.
-Aula muito clara , prática e objetiva.
-Excelente tema para os ojas.

Aula ao vivo

7 ELOGIOS - AULA AO VIVO - INTERPRETAÇÃO DA NBR ISO
9001:2015 - AVNBR012021 - Claudio Heitor Vasconcellos
de Ambrosio
-Muito bom professor
-Excelente professor! A avaliação do curso achei puxada...
mas o curso em si foi muito bom!
Poderia ter uma segunda parte, para que possa ser ainda
mais aprofundado. Obrigada!
-Ótimo instrutor!!!
servidor/usuário
-Instrutor experiente, com domínio do conteúdo e super
acessível. Muito bom!
Parabéns aos organizadores e ao instrutor
-O instrutor transmiti segurança e conhecimento do
assunto. Foi muito bom o curso.
-O instrutor Claudio Heitor nasceu para dar aula, objetivo,
linguagem de fácil compreensão, sabe "passar" o conteúdo
e, por ser da Casa, traz o conteúdo para a nossa realidade.
-Tudo estava perfeito.

Aula ao vivo

65 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: EMPODERAMENTO DA
MULHER, CAMINHO PARA A IGUALDADE E PARA A
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO - PVPOD012021 - MI
Wagner Cinelli de Paula Freitas
-Maravilhosa palestra sobre um tema tão necessário.
-A palestra e o palestrante trouxe para mim mais
conhecimento a respeito do Empoderamento feminino.
-Palestras como essa nos estimulam bastante. Excelente
-Excelente palestra. Muito importante nos tempos atuais.
servidor/usuário
Parabéns ao desembargador Wagner Cinelli pelos
exemplos apresentados e a abordagem fácil e
compreensível. Gratidão.
-Parabéns ao Desembargador Wagner pelo seu
brilhantismo.
-Palestra muito relevante! Excelente!
- Achei Excelente a palestra, cujo mote palpitante foi
exposto de forma clara e objetiva. Uma manhã
enriquecedora de conhecimentos!!

Palestra ao vivo

PVPOD012021 - Continuação:
-Excelente a escolha do tema e extraordinária a
apresentação do palestrante. Parabéns a ESAJ e ao
Desembargador Cinelle. Grata pela oportunidade.
-PARABÉNS A ESAJ E AO TUTOR DA PALESTRA
-Des. Wagner Cinelli sempre excelente e sensível aos
problemas da mulher e dos funcionários em geral
servidor/usuário
-Atual, impactante, significativo e indispensável
-Altíssimo nível.
-Meu elogio vai para o vídeo apresentado durante a
palestra. Um trabalho incrível! Parabéns!
-Excelente conhecer magistrados que militam na defesa
dos direitos das mulheres
-19/65-Excelente palestra

Palestra ao vivo

2 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA DE FAMÍLIA - CPFAM022021 - LUIS MICHAEL CUNHA
DA SILVA
-Já fiz outros cursos de custas ministrados pelo Luís
Michael. É sempre muito bom. Parabéns!
-Achei excelente essa modalidade de curso, visualmente
servidor/usuário atraente, muito fácil a consulta ao material disponibilizado
e fixação do conteúdo. A flexibilidade do prazo de
conclusão do curso facilitam demais a conciliação do
tempo no cotidiano entre as atribulações de trabalho e as
pessoais. O instrutor Luis Michael é extremamente
minucioso, claro e capacitado para ministrar o curso.
Grata.

EAD

10 ELOGIOS - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - CRIANDO NO
MEU CARTÓRIO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL GJSUS022021 - TATIANA RAMOS CARDOZO MOLINA
-Foi o melhor curso que ﬁz até agora
-Adorei o curso
-A tutora abordou de maneira brilhante o tema. Fez com
que o curso ficasse muito interessante. Deixou o seu
contato para que dirimir eventuais dúvidas.
-ÓPma palestrante
-Gostaria dar os parabéns á instrutora que conduziu a aula
servidor/usuário em pouco tempo mais com uma forma de comunicação
muito boa.
-O curso foi muito bom, valeu a pena!!
-Excelente professora, tema tão importante que deveria
ter extensão.
-Parabéns à professora Tatiana. Muito clara e objetiva,
considerando o pouco tempo disponível para o curso.
Preocupada em transmitir ensinamento de vida, além do
conteúdo obrigatório. GraPdão.
-A instrutora é excelente.
-Tatiana muito didática. E o curso é excelente!

Aula ao vivo

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: GESTÃO DA QUALIDADE
NO PJERJ - HISTÓRICO E PERSPECTIVAS - GESTORES - ÁREA
ADMINISTRATIVA - PFAGE012021 - MICHELE VIEIRA DE
OLIVEIRA
-PALESTRA MARAVILHOSA!!!
-Excelente a palestrante!
servidor/usuário -Excelente palestrante!
-A palestrante é excelente!!!
-ÓPma palestra!
-Excelente!
-óPmo conteúdo e exposição perfeita
-A palestrante expôs de forma didática o curso, trazendo à
baila exemplos práticos
GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário
TEAMS - GJTEA032021
-Adorei esse formato de módulo de meia hora!

Palestra gravada

EAD

18 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: GESTÃO DA
QUALIDADE NO PJERJ - HISTÓRICO E PERSPECTIVAS GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - PFJGE012021- Michele
Vieira
-Palestrante é ótima, usa linguagem clara, tem total
domínio do conteúdo. Foi uma aula muito agradável.
Encantadora palestra. Palestrante objetiva e clara na
exposição de ideias.
-Ótima palestrante, de todos os cursos de gestores foi a
que trouxe o tema para a nossa linguagem do TJ, com
exemplos simples mas que nos levavam às funções
cotidianas. Muito bom.
-Mais um curso de excelência ministrado pela competente
servidor/usuário instrutora Michele, com total domínio do tema, muito
didática. Parabéns para a ESAJ colocando esse curso para
nos capacitar ainda mais.
-Parabenizo a instrutora pela linguagem clara e muito
objetiva demonstrando grande domínio sobre o tema do
curso!!
-A palestrante foi de uma clareza sem par, muito boa a
abordagem do tema. Obrigada!
-Material excelente, de fácil assimilação e manuseio.
-Estou tremendamente satisfeita com o curso! Me trouxe
muitos conceitos que não conhecia e que doravante
colocarei em prática.
-Que facilidade da palestrante em passar o conteúdo de
forma didática. Parabéns.

Palestra gravada

09 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO
SISTEMA DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - PGMUL022021 - Dr. Juliana Cardoso
-Ótima palestra!
-Parabéns à magistrada e a equipe da ESAJ
-Excelente tema e palestrante. A doutora foi excepcional,
esclarecendo o tema, extremamente necessários nos dias
de hoje, principalmente para nós homens. Temos muito a
servidor/usuário aprender ainda. Parabéns!
-nota dez
-Foi muito informativo. O tema é muito importante. Saber
diferenciar os meios e mecanismos de ajuda e combate a
violência facilita o trabalho.
-Ótima palestra.
-PALESTRA MUITO ESCLARECEDORA
-Parabéns pela palestra! Tema muito relevante!
-Conteúdo muito e esclarecedor

Palestra gravada

56 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: PRINCÍPIOS E
FUNDAMENTOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA - PVJRE012021
- Cristiane de Castro Melo
-Excelente conteúdo
-Parabéns, foi um grande aprendizado para mim que não
sabia o significado de justiça restaurativa.
-Excelente palestra e palestrante
-A palestra aborda um tema pouco conhecido para muitos.
Excelente iniciativa para que as pessoas conheçam mais
sobre o assunto. Palestrante ótima! Parabéns aos
envolvidos!
servidor/usuário -Muito ilustrativa e focada no assunto
-Excelente palestra. Aguardo a próxima.
-A palestrante conduziu o início desse ciclo com Maestria,
mostrando ser uma conhecedora deste instituto que, para
mim, é de vital importância.... Não perderei o segundo
encontro...
-A palestrante detém vasto conhecimento da matéria.
Parabéns!
-Muito boa palestrante, assunto importante, que merece
maiores esclarecimentos no tocante à execução de teorias
-Ótimo.
-Excelente palestra.

Palestra ao vivo

05 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - O
DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA CRIANÇA:
CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM PIKLER E OUTROS
ESTUDOS SOBRE A INFÂNCIA - WVPIK012021 - Aline
Pereira Diniz
-Gostaria apenas de agradecer a disponibilidade das
meninas em compartilhar conosco esse rico conhecimento
e sugerir a continuidade desses estudos. Erika Piedade.
servidor/usuário
-Palestrantes competentes com ótimo conteúdo.
-O conteúdo do curso é riquíssimo e necessário. E as
professoras souberam transmiti-lo com maestria.
-Que bom que o TJRJ conta com profissionais tão
comprometidas e dedicadas como: Eliana, Aline e Tatiana.
Parabéns!
-Curso excelente!! Temática atual e muito relevante para a
prática das Equipes Técnicas!!!

Aula ao vivo

9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA
NATURAL, EXTENSA E SUBSTITUTA - PGFAM022021 DANIEL KONDER DE ALMEIDA
-Palestra enriquecedora. Parabéns a todos
-Excelente palestra. Excelente juiz.
-Excelente palestra.
-Excelente palestrante!! Claro, objetivo, profundo
conhecedor do tema . Juiz com amor pelo qual faz , bom
servidor/usuário
senso e empatia!!
-Dr. Daniel excelente como sempre!
-Excelente! Parabéns à equipe.
-A palestra foi muito informativa sobre questões bastante
recorrentes sobre o direito da criança e do adolescente
-Aula ótima! Palestrante foi assertivo e nos
instrumentalizou para o processo de trabalho.
-Conteúdo muito bom, esclarecedor

Palestra gravada

28 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O COMITÊ ESTADUAL DE
JUSTIÇA EM SAÚDE - PVCEJ012021 - VITOR MOREIRA LIMA
-Drº Vitor Moreira Lima sempre ministra muito bem suas
palestras e aulas. Excelente conteúdo e, principalmente,
sabe passar o conhecimento.
-Professores que têm dominio do tema, possui uma
linguagem acessivel e codial realmente estimulam os
alunos. Parabéns!!!
-Excelente domínio da matéria, abrangente e super
fundamentado
-O palestrante foi o melhor que já ouvi.
-achei óPmo horario para palestras esse de 10 às 12 h
servidor/usuário
-Excelente explicação sobre um tema tão importante e
fundamental para nosso dia a dia, já que as questões de
saúde nos apresentam todos os dias. Vai nos ajudar
bastante nas minutas de decisões
-Excelente palestra: elucidativa e aquisição de novos
conhecimentos sobre o tema.
-Excelente palestra, cujo mote palpitante,foi exposto de
forma clara e objetiva. Uma manhã enriquecedora de
conhecimentos!!
-Palestra de grande utilidade, não só para secretários da
Fazenda Pública e respectivos juizados, mas também para
o público em geral! parabéns a todos os envolvidos.

Palestra ao vivo

8 ELOGIOS - VIDEOAULA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - VIDZ032021
-excelente
-O palestrante é excepcional! Parabéns!
-Professor excelente!
servidor/usuário -Parabens ao professor Muito bom.
-ÓPmo curso
-Palestra muito boa! Parabéns à equipe.
-Excelente conteúdo, atual e esclarecedor
-Parabéns ao José Cláudio!!! Excelente palestrante.Sempre
que posso, assisto aos vídeos dele.

EAD

9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL
ESPECIAL - PARTE I - PGESP022021 - MI Danilo Marques
Borges
-Palestra maravilhosa! Valeu cada minuto!
-Linguagem clara, acessível com exemplo do nosso
cotidiano! Muito bom!!!
-ESTOU GOSTANDO MUITO MAIS DESSAS PALESTRAS VIA
WEBIMAR, MAIS DO QUE AS AULAS PRESENCIAIS, PORQUE
OS PROFESSORES PALESTRANES TEM MAIS DOMÍNIO DO
servidor/usuário
ASSUNTO PROPOSTO.
-Esse professor (juiz) é ótimo palestrante. É simpático e
tem uma linguagem bem acessível, além de ser muito
motivador durante o curso.
-Clareza ao transmitir o conteúdo!
-Excelente palestra!
-Excelente! Abordagem do conteúdo de forma bastante
clara e objetiva.
-Conteúdo muito e esclarecedor
-Professor excelente!

Palestra gravada

12 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO E RELAÇÕES
RACIAIS - PGREL022021 - SI Tatiana Oliveira Moreira
-Ótima palestra. Parabéns a ESAJ e a professora!
-Só elogios a todos.
-A palestrante não é cansativa, e coloca pontos bastante
significativos quanto ao tema.
-Parabéns a Tatiana pelo seu engajamento fundamental e
absolutamente necessário!
-Parabéns a ESAJ por nos proporcionar esses eventos!
-Só tenho a elogiar. Tanto o tema, quanto a palestrante.
Tudo excelente e o assunto, extremamente relevante.
servidor/usuário
Parabéns.
-A navegação foi muito boa.
-Excelente palestra.
-Excelente palestra e a palestrante com total domínio do
assunto. Parabéns!
-Parabéns pela palestra. Ótimo conteúdo.
-A palestrante Tatiana Moreira é excelente tanto pelos
temas abordados, como pela apresentação e
conhecimento do assunto. Sempre acrescenta muito.
Parabéns à ela e à ESAJ por nos dar essa oportunidade.
-Conteúdo muito bom e esclarecedor

Palestra gravada

5 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS - JUIZADOS - PJECA042021 - SI Daniela Ramos
Castanheira
-Excelente ajuda para nós iniciantes no PJE
-PARABÉNS POR NOS PROPICIAREM ESSA OPORTUNIDADE
servidor/usuário -Parabéns à equipe empenhada com o sistema PJe muitos
desafios e conquistas!
-O PJe é um sistema integrado que integra dados, tem
navegação mais limpa, facilitando a integração com o
operador.
-Muito esclarecedor a explicação.

EAD

5 ELOGIOS - ATEX032021 - ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA SI Luciane Batista Marequito
-Parabéns a todos os profissionais que elaboraram esse
curso. Me ajudou muito!
-Material de fácil manuseio e excelente apresentação.
servidor/usuário -Ótima iniciativa de curso interativo e auto explicativo com
linguagem didática e acessível.
-Excelente curso! Recomendo a todos. Obrigado, Luciane!
-Excelente temática do curso apresentado. Dá um vigor
nas atividades do dia a dia. Traz um estímulo para o
trabalho de excelência. Gostei muito e achei super válido.

EAD

12 ELOGIOS - AULA AO VIVO - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
NO CPC - AVPEC012021 - SI Marcelo José Reimol
-Excelente curso é professor maravilhoso, dedicado,
objetivo, muita segurança na matéria. -Ótimo curso,
-Otimo curso e muito relevante para nosso dia a dia em
gabinete e cartório
-Professor muito bom trazendo matéria atualizada - show.
-Gostei do modelo online. Para mim, mais produtivo que o
presencial.
-O Prof. Marcelo Reimol possui muito domínio da matéria
objeto do curso. Além disso, o professor é muito didático e
servidor/usuário
atencioso com os alunos.
-Excelente treinamento, com conteúdo atualizado e muito
pertinente com a atividade de prestação jurisdicional.
-Muito bom! Super organizado e didático! Parabéns!
-Instrutor preparado. Nota-se que conhecia com destreza
o assunto abordado.
-Excelente professor!
-Ótimo professor, explica didaticamente a matéria e é
disponível e atencioso para sanar dúvidas.
-Ótima didática.
-Professor domina e conhece o conteúdo da matéria.

Aula ao vivo

6 ELOGIOS - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA
PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA102021 - MI Luciana
Fiala de Siqueira Carvalho
-PARABÉNS PELO EXCELENTE CURSO, VAI MELHORAR E
VALORIZAR MUITO MAIS O NOSSO TRABALHO. MUITO
OBRIGADO.
servidor/usuário -Adorei as aulas, aprendi muito como profissional e
pessoa. a Dra Luciana está de parabéns.
-Excelente professora
-Excelente professora, muito didática
-O tutor participante, foi excelente na abordagem do
tema. Esclareceu pontos cruciais da aplicação da lei.
-Ajudando na pratica do cotidiano do oja.

Aula ao vivo

85 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O PATRIMONIALISMO E
A FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA. O DIREITO A SERVIÇO
DOS DONOS DO PODER NA OBRA DE RAYMUNDO FAORO PVRAI012021 - JOAO BATISTA DAMASCENO
-Simplesmente a melhor palestra que eu assisti, em anos.
Uma grata surpresa ver um Desembargador tão lúcido e
em contato com a realidade brasileira. Uma aula de
história.
-O Drº Palestrante demonstrou total domínio da matéria,
desenvolvendo oTEMA com Maestria e transparência...
Parabéns!!!
-Excelente palestra. Adquiri novos conhecimentos
servidor/usuário importanissimos.
-Excelente escolha do tema da palestra e do palestrante.
-Excelente palestra. Em tempos de obscurantismo,
terraplanismo e retrocessos, ouvir pessoas "iluminadas"
traz um conforto e esperança de tempos melhores.
-Excelente palestra! Parabéns ao Desembargador pela
didáPca, simplicidade e pelo brilhanPsmo!
-Excelente, que seja convidado outras vezes
-Palestra e Palestrante maravilhosos, aquisição de novos
conhecimentos e muitos esclarecimentos.
-Simplesmente, maravilhosa!!!!! A melhor palestra que
assisti nesses 27 anos de Tribunal de Justiça. Tomara que
chegue logo o dia 30.

Palestra ao Vivo

16 ELOGIOS - FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS - ÁREA DE
MEDICINA - FORMD012021 - RICARDO EWBANK STEFFEN
-Excelente curso com excelentes professores, aprendi
muito e agora tenho mais confiança para realizar as
pericias.
-O suporte eletrônico / info merece elogios.
-Gostaria de parabenizar todos os professores e equipe de
apoio, e deixar um elogio especial ao professor Dr. Claudio
Annuza, pelas brilhantes aulas proferidas, nas quais
transmitiu o conteúdo de forma didática e tornou a
linguagem jurídica acessível e compreensível aos médicos.
-Deixo um elogio especial ao Juiz Claudio Annuza que ao
servidor/usuário
falar sobre um tema que não é o nosso cotidiano, o fez de
forma clara e objetiva, mostrando a realidade e como os
juízes recebem o nosso trabalho.
-O curso é muito bom, informa com clareza e objetividade.
Superou minhas expectativas
-Os módulos Jurídico, Processo Eletrônico e Procedimentos
Internos foram extremamente úteis. Completos, didáticos
e totalmente integrados com o tema do curso. Tutores
atenciosos e comprometidos com o aprendizado dos
aspectos necessários ao desempenho da função, e
apostilas bem elaboradas que permitem a revisão dos
temas de forma coerente. Estão de parabéns.

ITEM

USUÁRIO

SUGESTÕES

CURSO EXTERNO

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

PALESTRA AO VIVO: A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A
MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR PVPSI012021 - SI Renata Monteiro da Silva (3)
-Sugiro uma palestra sobre violência patrimonial contra a
mulher
servidor/usuário
-Sugiro mais palestras, dentre elas de custas processuais.
-Seria interessante que houvesse outras palestras sobre o
tema, com diferentes abordagens, como por exemplo:
como a prisão do agressor impacta a família, a vítima após
a agressão, como sobreviver à violência.

PVPSI012021 (8)
-Outras palestras com essa profissional
-Outras palestras aprofundando o tema
-Por mais palestras com essa palestrante
servidor/usuário -Gostaria que fossem abordados mais sobre este tema.
-MAIS PALESTRAS SOBRE ESTE TEMA IMPORTANTE.
-Que este tema seja explorado em mais palestras
-Sugiro a realização de mais eventos sobre o tema.
-Mais palestras com o tema.

PVPSI012021 (1)
-Detalhar melhor os recursos e acessos do participante ao
servidor/usuário
material da palestra e perguntas sobre o tema discutido
através de e-mail

Sugestão de
temas/palestra

Palestra ao vivo

Material didático

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ vem oferecendo diversas
palestras e ciclos de palestras
sobre esse tema. com diversos
instrutores experientes.
Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A palestra não possui material
didático e as perguntas devem
ser realizadas ao final, no
horário reservado. Obrigado pela
participação.

PVPSI012021 (3)
-Melhor acesso a plataforma
-Ainda me ressinto de uma certa dificuldade de acessar o
ambiente virtual da palestra e depois voltar para fazer a
servidor/usuário
avaliação. Não tenho a segurança de que estou
executando corretamente o caminho.
-O Acesso à plataforma é sempre complexo. Poderia ser
mais simples.
PALESTRA AO VIVO: AS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS: O
AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO PELO CONSTITUINTE servidor/usuário PVIMU012021 - Juíza Letícia D'Aiuto de Moraes Ferreira
Michelli (1)
-A palestrante poderia falar um pouco mais devagar

PVIMU012021 (1)
servidor/usuário -CONSIDERO MAIS FÁCIL A FORMA DE ENTRAR QUE A
EMERJ USA

PVIMU012021 (5)
-Sempre oferecer palestra com o tema.
-palestra sobre a Reforma Administrativa
servidor/usuário -deveria haver mais palestras como essa. Exclente
-mais palestras-TEMA RELEVANTEE
-MANTER Sempre ASSUNTOS QUE SEJAM USADOS NO
NOSSO DIA a DIA

Navegabilidade

Instrutor

Acesso

Tema/Sugestão de
curso

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.

SEDAC

A palestrante já foi orientada a
respeito por contato telefônico.
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.

SEDAC

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

servidor/usuário

servidor/usuário

PVIMU012021 (1)
-Drª Letícia poderia disponibilizar apostila.

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV052021
RENATO CIDADE BAPTISTA (2)
-Poderia abordar mais coisas importantes do
processamento e tarefas.
-Dividir as aulas em Módulos: Autuação, Processamento ,
Remessa , Digitação, Baixa e Arquivamento.

WORKSHOP AO VIVO - DICAS E CONFIGURAÇÕES NO
TEAMS E NO PLANNER - WVTEP022021 - FRANK RIBEIRO
ANDRADE (2)
-O
curso podia ter uma duração maior, pois o tema do curso é
servidor/usuário
extremamente importante.
-Que promovam um curso com maior carga horária, pois a
carga atual é insuficiente para passar o conteúdo
necessário.
WVTEP022021 (1)
-O aplicativo possui muitas nuances, algumas pouco
servidor/usuário
usadas, seria importante ter uma apostila sobre sua
utilização.

Material didático

Assunto/material
didático

carga horária

Material didático

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

O curso de processamento
eletrônico em vara criminal foi
revisado há pouco tempo. A
divisão do material em blocos
pode ser uma boa sugestão para
a próxima revisão. Sua sugestão
foi anotada e será passada ao
conteudista oportunamente.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A carga horária é definida pelo
instrutor com base no conteúdo
alinhado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ tem evitado o uso de
apostilas porque elas se tornam
obsoletas muito rápido ante às
mudanças constantes. Obrigado
pela participação.

servidor/usuário

WVTEP022021 (2)
-mais cursos com as ferramentas para o home oﬃce.
-Ótimo curso. Sugiro que façam outros para utilização do
Teams

Tema/Sugestão de
curso

SEDAC

servidor/usuário

WVTEP022021 (1)
-Facilidade na navegação E em cursos de informática,
como este, pode ser interpretado como:
NAVEGAÇÃO NO APLICATIVO QUE ESTÁ SENDO
MOSTRADO "Atendimento pelo suporte"" ????"

Avaliação de reação

SECIN

AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA ADMINISTRATIVA GESTÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO
TRABALHO: UM GUIA DE BOAS PRÁTICAS - GADIV012021 SI Michelle Villaca Lino (2)
-Focar a explanação mais no tema do curso, sendo
servidor/usuário desnecessário abordar os tópicos da comunicação e
liderança, reduzindo a carga horária, ou acrescentando
casos concretos ou jurisprudência envolvendo o tema.
-Muito importante, deveria ser obrigatório para todos os
funcionários, acho que o curso deveria ter atividades que
estimulassem a participação e o debate dos alunos
PALESTRA GRAVADA: ATO INFRACIONAL E MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PGINF022021 - MI Daniel Konder de
servidor/usuário Almeida (2)
-Mais cursos sobre infância e juventude
-Palestras mais práticas como essa

Aula ao vivo

Tema/Sugestão de
curso

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas. Obrigado pela
participação.
Estamos revendo alguns
quesitos da avaliação de reação
e em breve as perguntas serão
alteradas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso está disponível a todos
os servidores. A liberação do
conteúdo segue uma
sequência pedagógica. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

PGINF022021 (1)
servidor/usuário -Nao acho claras as informações sobre a verificação de
aprendizagem. Sempre fico com duvida.

PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DOS
PROVEDORES NA INTERNET - PVNET012021 - SI Livia
servidor/usuário Teixeira Leal (2)
-Mais palestras sobre o tema.
-Por mais palestras ao vivo!

PVNET012021 (1)
-Tenho acompanhado outras palestras com as situações da
utilização desses novos meios digitais. Acho que devem ter
servidor/usuário cada vez mais palestras com estes aspectos
importante disponibilizar a apresentação em PDF para
estudo e evita ter que ficar tirando foto da tela do
computador para ter a apresentação

servidor/usuário

PVNET012021 (1)
-No curso de teams eu não consegui acompanhar, achei
que se o professor mostrasse a tela dele e fosse fazendo
ficaria melhor.

Verificação de
aprendizagem

Palestra ao vivo

Material didático

Aula ao vivo

SEDAC

As datas são informadas em
redundância no título para, em
maior destaque, evitar a perda
da atividade. Entendemos que o
padrão está adequado e
contribui para que o participante
foque no prazo. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas. 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

Nas aulas ao vivo talvez não seja
possível aproveitar sua sugestão,
que é próprio do formato
utilizado em laboratório.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

PVNET012021 (1)
-Tempo maior de palestra

PALESTRA GRAVADA - A OCASIÃO FAZ O LADRÃO:
REVISITANDO AS TEORIAS DA OPORTUNIDADE servidor/usuário PGCRI032021 (1)
-O título da palestra poderia deixar claro que seria
realizada uma perspectiva histórica.
PGCRI032021 (1)
servidor/usuário -A navegação é sempre confusa, principalmente para
avaliação de reação

Carga horária

palestra gravada

Navegabilidade

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Todas as palestras da ESAJ
possuem uma sinopse que pode
ser consultada pelo participante.
Obrigado pela participação.

DITEC

PGCRI032021 (2)
-Por mais palestras tão edificantes quanto está com este
Tema/Sugestão de
servidor/usuário Desembargador que discorreu muito bem e de forma clara
curso
sobre assunto tão complexo.
-Mais palestras com essa temática

SEDAC

PALESTRA GRAVADA: RODEIOS E VAQUEJADAS:
ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? - PGROD012021 (2)
servidor/usuário
-Que tenham mais palestras sobre proteção animal
-Mais debates sobre temas de proteção aos animais

Tema/Sugestão de
curso

SEDAC

PALESTRA AO VIVO: CUSTAS RELATIVAS A RECURSOS E
AÇÕES IMPUGNATIVAS NA 2ª INSTÂNCIA DO TJRJ servidor/usuário PVSEG012021 (1)
-Como o palestrante comentou, muita coisa acumulada
para pouco tempo disponível para apresentação.

carga horária

SEDAC

Entendemos que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas. Obrigado pela
participação.
O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. A palestra tem caráter
sensibilizatório, não se propondo
a esgotar o tema. Obrigado pela
participação.

PVSEG012021 (1)
-Sugiro fazer separado para cível e criminal. Gosto muito
servidor/usuário
do professor, mas ele precisa falar mais devagar e explicar
com mais calma. Faria a palestra novamente.

PVSEG012021 (1)
-Que sejam disponibilizados mais cursos sobre custas para
servidor/usuário
os servidores, isso otimiza o tempo de duração do
processo

PALESTRA GRAVADA: PERSPECTIVAS
DA TRIBUTAÇÃO NO PÓS PANDEMIA - PGPOS032021servidor/usuário
LETICIA D´AIUTO DE MORAES FERREIRA (1)
-mais temas como esse atuais e importantes para todos

PALESTRA - ALTERAÇÕES IMPORTANTES NA PORTARIA DE
CUSTAS - VIDG012021 - MARCELO LETTÉRIO DOS SANTOS
servidor/usuário (1)
-Que sempre haja uma revisão no conteúdo antes da
exibição da aula, pois esta fora gravada em 2016.

palestra ao vivo

Tema/Sugestão de
curso

Tema/Sugestão de
curso

Conteúdo/
atualização

SEDAC

A sua sugestão poderá ser
implementada no próximo ano,
se houver deferimento pela
Direção da ESAJ. Quanto a fazer
novamente a palestra isso será
possível porque as palestras se
tornarão videoaulas gravadas na
modalidade assíncrona podendo
o aluno voltar e assistir
novamente quantas vezes
quiser. Obrigada por sua
participação.

SEDAC

A ESAJ já tem curso ativo de
custas por especialidades sendo
oferecidos. Acompanhe a nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

A videoaula foi desativada e
substituída por nova ação de
capacitação. Obrigada por sua
participação.

VIDG012021 (1)
-Muito boa palestra, porém há muitas perguntas da plateia
servidor/usuário que não é possível ouvir e assim se perdem pontos
importantes. Acredito que se fosse feita a palestra apenas
para o público remoto seria melhor.
VIDG012021 (1)
-Faço a ressalva quanto à falta de apostila para
acompanhar o curso, o que obriga a pausar, a todo
servidor/usuário momento, o vídeo para anotações e apontamentos. Por
este motivo, atrasa-se muito a conclusão da vídeo-aula,
prejudicando a retomada ao trabalho e atendimento ao
público.
PALESTRA AO VIVO: RECURSOS CÍVEIS: PRINCIPAIS
QUESTÕES - PVREC012021 - José Claudio Torres
Vasconcelos (7)
-Simplesmente excelente! palestra eivada de didática e
dinamismo, esclarecendo de forma simples e leve as
nuances do CPC para aplicabilidade em nosso trabalho.
Necessitamos de mais palestras assim.
servidor/usuário -Continuem oferecendo esse tipo de temas
-Que sejam realizadas mensalmente palestras sobre
processo civil.
-Processamento dos recursos na área penal.
-Por mais palestras ao vivo!
-MAIS CURSOS COM JOSÉ CLÁUDIO.
-Sugiro que o palestrante eleja um tema de direito de
família e infância e juventude.

VIDEOAULA

Material didático

Tema/Sugestão de
curso

SEDAC

A videoaula foi desativada e
substituída por nova ação de
capacitação com melhor
qualidade. Obrigada por sua
participação.

SEDAC

Infelizmente, as videoaulas não
são compostas de materiais, no
entanto, sempre que possível, os
instrutores cedem o powerpoint
de uso pessoal para compor um
material mínimo de estudo para
os participantes. Obrigada por
sua compreensão.

SEDAC

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

servidor/usuário

PVREC012021 (1)
-As palestras devem ser mais divulgadas

PVREC012021 (3)
-Fornecimento de apostilas
-solicito seja disponibilizado a apresentação do powerpoint
servidor/usuário desde o inicio da apresentação para estudo
-Poderia haver disponibilização dos slides da aula através
da página da própria Esaj, ou encaminhado para o email
do aluno/ inscrito com antecedência para leitura.
PALESTRA GRAVADA: DEIXAR DE PAGAR TRIBUTO É
CRIME? - PGDEI022021 - Dra. Letícia D´Aiuto de Moraes
servidor/usuário
Ferreira Michelli (1)
-miais cursos com temas atuais e relevantes como esse

Divulgação

Material didático

Tema/Sugestão de
curso

DIDES

As palestras são divulgadas na
página da ESAJ e, também, por
email. Iremos estudar uma
forma de intensificar a
divulgação. 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

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

PGDEI022021 (1)
-O tema é mais arido. Achei q a palestrante abordou o
servidor/usuário
tema como se tds dominasse mt bem os conceitos básicos
de direito tributário. Faltou didática.

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO
PÚBLICA: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE GJGEP022021 (1)
-Sugiro que os conteúdos dos cursos sejam mais curtos e
servidor/usuário
objetivos quando tivermos poucos dias e horas aulas, pois
dificulta muito fixar conteúdos extensos com pouco tempo
que temos para nos dividirmos entre o curso e o trabalho,
acho que podemos ser mais objetivos.

Palestrante

conteúdo

SEDAC

A palestra faz parte de ciclo de
palestras e é possível que a
palestrante tenha falado sobre o
assunto em outras palestras do
ciclo e o participante pode não
ter assistido. Assim, como
sugestão as palestras são
transformadas em videoaulas e
o participante pode assistir as
demais que guardam correlação
de complementariedade.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A matéria é árida e demanda
esclarecimentos por parte do
instrutor. Os cursos são sempre
calculados com a menor carga
horária possível, no entanto, o
que poderá ser feito em outras
turmas é a programação de uma
aula por semana para não
impactar tanto na rotina do
gestor. Obrigado pela
participação.

( 3/37) - GJGEP022021
-Sugiro que estendam mais o prazo desse curso, uma vez
servidor/usuário que o conteúdo é muito vasto.
-Poderia ter mais uma aula, o conteúdo é bem extenso! -O
curso tem muito conteúdo. Pouco tempo para a execuçãol

GJGEP022021 (1)
-Cursos sobre rotinas práticas de processamento por
servidor/usuário
matéria, tendo em vista a diversidade de procedimentos
utilizados, não obstante a existência das RADs.

AULA AO VIVO - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO NO
PLANTÃO - AVPJO022021 - JORGE RENATO DA SILVA
GUIMARAES (1)
servidor/usuário
-Precisamos de mais cursos de atualização da materia de
plantão, afinal cada dia muda um pouco mais e precisamos
de atualização.

AVPJO022021 (1)
-Maior divulgação deste curso que é muito importante
servidor/usuário
para o momento atual de mudanças e tinha pouca gente
fazendo.

Carga horária

tema/Sugestão de
curso

Cursos

Divulgação

SEDAC

A matéria é árida e demanda
esclarecimentos por parte do
instrutor. Os cursos são sempre
calculados pela ESAJ,
juntamente com o conteudista
do curso, com a menor carga
horária possível para não
impactar tanto na rotina do
gestor. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As rotinas práticas dos cartórios
são abordadas nos cursos de
processemento e custas. Sugiro
ao participante acompanhar
nossa programação e solicitação
das ementas para consulta.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas, oferecendo este curso de
plantão, que passa
por atualização sempre que
necessário. Obrigado pela
participação.

DIDES

A divulgação de cursos é feita
pela página da ESAJ e, quando
há baixo quórum, é feito reforço
por email ao público-alvo
específico. Iremos estudar uma
forma de intensificar a
divulgação. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

AVPJO022021 (1)
-Não é uma reclamação; apenas para constar que no dia
10/08, somente depois de 40 min tentando consegui
entrar na reunião pelo navegador e não pelo app baixado
no computador (local: Fórum).

Gestores - Governança Corporativa e Pública - ÁREA JUD GJGOC022021 - SI Flavia Curi Neto Aires dos Santos (4)
-Que as aulas sejam gravadas e disponibilizadas
posteriormente.
-Inversão na apresentação dos módulos e atividades. Sob o
meu ponto de vista, o curso deveria iniciar com o conceito
de formação de estado e administração pública/privada, o
que só ocorreu, principalmente, ao final (2ª aula ao vivo).
-As atividades relacionadas aos vídeos apresentados
servidor/usuário deveriam ocorrer após as aulas ao vivo. Os vídeos abordam
de uma forma superficial e isolada alguns conceitos
importantes e, somente, após as aulas ao vivo, foi possível
contextualizá-los com o tema do curso.
-As aulas deveriam ser todas gravadas para posterior
acesso, sendo opcional assistir ao vivo ou depois. Muitas
das vezes bate com nosso horário de trabalho. Sabemos
que podemos assistir nesses horários, mas infelizmente,
nem sempre é tão simples, principalmente para chefes de
serventia.

Navegabilidade

EAD

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas ou, dentro do parque,
por intecorrências na rede ou
alguma desatualização do
aplicativo. No caso mencionado,
é recomendável a abertura de
chamado junto à DGTEC, gestora
do TEAMS, para verificação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ possui cursos na
modalidade síncrona (aulas ao
vivo) e assíncronas (videoaulas
gravadas). Diante da dificuldade
de horário talvez seja
interessante a escolha pela
participante de modalidades
assincronas que sejam viáveis ao
encaixe no horário de trabalho.
De fato, os cursos híbridos
impactam mais fortemente na
rotina cartorária. Obrigado pela
participação.

GJGOC022021 (1)
servidor/usuário -Sugiro que no teste de avaliação haja a opção NÃO SE
APLICA.

GJGOC022021 (1)
- que a carga horaria atribuída seja maior que dez horas.
-O material é extenso, diferentes atividades e aulas ao vivo
(só estas somam quatro horas ).
servidor/usuário
-O conteúdo do curso foi muito bom, com várias atividades
a realizar, razão pela qual entendo que a quantidade de
horas de capacitação deve ser maior para que haja a
devida proporcionalidade.

GJGOC022021 (1)
-A plataforma poderia ser mais simples de acessar, com as
servidor/usuário informações mais concisas. Poderia gerar um calendário
automático pelo teams ou outra ferramenta que facilite
não perder as aulas ao vivo.

Avaliação de reação

Carga horária
pontuação

Navegabilidade

SECIN

Estamos analisando essa
possibilidade ou a alteração das
perguntas para que todas se
apliquem. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está estudando o
aumento da carga horária dos
cursos em razão do material a
ser lido e estudado pelo aluno.
Obrigada por sua sugestão.

DITEC

A plataforma Moodle vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Ademais, as unidades da ESAJ
gestoras das ações de
capacitação enviam por email,
instrumento normatizado como
ferramenta oficial de
comunicação institucional, um
comunicado de alerta nos dias
que antecedem as aulas.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS
DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL PGACO032021 - SI
Tatiana Oliveira Moreira (3)
-manuseio do SNA
servidor/usuário
-Sem dúvida o domínio do tema Racismo Estrutural pela
palestrante é atual e amplo. Porém, faltou contextualizar
mais com o tema Acolhimento
-Ótima palestra. Peço novas na mesma linha.
GESTORES - EAD - NOÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ÁREA
JUDICIÁRIA - GJACE022021 - ROSANE PITANGA DA SILVA
GUIMARÃES (3)
-Mais cursos referentes ao tema para que possamos lidar
melhor com as pessoas com deficiência, posto que é nossa
servidor/usuário realidade como gestores. Quanto mais soubermos, melhor
será a passagem deles pelo judiciário.
-Fazer palestras sobre o tema que é muito amplo.
-"Este curso deveria ser obrigatório para todos os
colaboradores do TJRJ. A ESAJ deveria disponibilizar mais
cursos com o tema."

Palestra gravada

Cursos/temas

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ vem promovendo várias
ações de capacitação sobre o
tema entre elas palestras, cursos
e minicursos. A ideia é levar o
tema a todos os servidores do
PJERJ. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: A BIOÉTICA E O PROJETO MORAL DA
VIDA HUMANA: TEMPO DE NASCER - PVBIO012021 - MI
Maria Aglae Tedesco Vilardo (12)
-Gostaria que tivesse mais palestra, sobre o tema, para
conhecermos mais sobre esse assunto tão importante para
o dia a dia nos processos.
-palestra maravilhosa, gostaria de mais palestras sobre
esse assunto!
-Mais eventos como esse.
-O tema é vasto e muito relevante. Sugiro o fatiamento em
vários subtemas de várias palestras.
servidor/usuário
-Palestra que vale a pena ser disponibilizada como gravada
para que outros possam ter acesso ao conteúdo
-Mais Palestras com a Dra. Maria Aglaé
-Sugiro outras palestras relacionadas ao tema
-NOVAS PALESTRAS COM O TEMA
-Mais evento sobre o tema
-Por mais temas como esse ou por seus desdobramentos.
muito bom mesmo!!!!
-Que haja mais palestras como essa
-Que possam ter outras palestras sobre o tema bioética.
Grata.

S
U
G
E

PVBIO012021 (1)
servidor/usuário -Gostaria de obter o material didático desta palestra que
me deixou maravilhada

Palestra ao vivo

Material didático

SEDAC

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

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

E
S
T
Õ
E
S

PVBIO012021 (2)
-o evento foi otimo, pena que o video estava travando
servidor/usuário toda hora, é possivel retransmitir, para ouvir a palestra
sem as constantes interrupçoes?
-utilizar outras plataformas, o TEAMS não é bom

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO EM VARA
CRIMINAL - AVPEV032021 - Renato Cidade Baptista (1)
servidor/usuário
-Ampliar o número de aulas para detalhar mais os
assuntos.

Navegabilidade

Carga horária

DITEC

O vídeo das palestras ficam
disponíveis na página da ESAJ,
em Vídeos Educacionais, com
acesso mediante login e senha.
Entendemos que a interface da
plataforma é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Estamos estudando a
possibilidade de utilização de
outras plataformas. Obrigado
pela participação

SEDAC

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

PALESTRA GRAVADA - ENTREGA VOLUNTÁRIA, PARTO
ANÔNIMO E ADOÇÃO EM ÉPOCA DE PANDEMIA PGADO032021 - Juiz Dr. Daniel Konder de Almeida (2)
servidor/usuário -Sugiro ao palestrante, se possível, disponibilizar material
para consulta. Também as referências bibliográficas
utilizadas para consulta posteriores.
-deixar material em pdf sobre as palestras disponivel.

Material didático

SEDAC

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

PALESTRA GRAVADA - ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E
BUSCA ATIVA - PGBUS032021 - Juiz Daniel Konder de
servidor/usuário Almeida (1)
-Sugiro que o material pudesse ser disponibilizado aos
alunos

Material didático

SEDAC

As palestras não
possuem material didático.
Obrigado pela participação.

PGBUS032021 (3)
-Mais palestras relacionadas a este tema.
servidor/usuário
-2 -Mais temas sobre adoção

Tema / Sugestão de
curso

PALESTRA AO VIVO: ELIMINANDO BARREIRAS PARA
FAVORECER O POTENCIAL PRODUTIVO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - PVBAR012021 - MARCIO CASTRO DE AGUIAR
(5)
-EXCELENTE PALESTRA! ESPERO QUE TENHAMOS MAIS
EVENTOS COM ESSA TEMÁTICA.
Tema / Sugestão de
servidor/usuário -Disponibilidade cada vez maior do assunto de modo que
curso
todos, sem exceção, possam respeitar as pessoas
portadoras de deﬁciência nsica
-por mais palestras com o tema
-Por mais palestras com temas de inclusão - Christiane de
Almeida Ferreira
-Mais palestras abordando temas de acessibilidade.

servidor/usuário

PVBAR012021 (1)
-Os eventos que dependem de internet não deveriam
penalizar em casos de não participação, pois, muitas das
vezes, a internet não funciona.

PALESTRA GRAVADA: PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NA INTERNET- LPGPRO022021 - LÍVIA
servidor/usuário
TEIXEIRA LEAL (1)
-mais palestars sobre esse tema tão atual e relevante

SEDAC

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

SEDAC

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

Penalidade

DIDES

Tema

SEDAC

Não há penalidade para o
participante por não assistir ou
concluir a palestra ao vivo.
Via de regra, as ações Ao Vivo,
têm ocorrido dentro da esfera
da normalidade. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas. Obrigado pela
participação.

Ferramentas da Qualidade - FDQ062021 (1)
-Aprimorar esse modelo de curso por módulos. É lento,
cansativo, temos de estar sempre atentos às datas, o que
servidor/usuário
não é fácil enquanto se está trabalhando. Um curso
corrido, para a realidade do TJ, é muito mais prático, viável
e de melhor aprendizado.

FDQ062021 (1)
servidor/usuário -Como sugestão como ponto de melhoria, a apresentação
do material também em PDF. Conforme é feito pela ENAP.

EAD - Gestão de Riscos Área Jurisdicional - GJGRI032021
servidor/usuário (1)
-Gostaria de saber o gabarito para saber o que errei

PALESTRA GRAVADA - A QUANTIFICAÇÃO DO DANO
MORAL À LUZ DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA servidor/usuário
PGDAN032021 (1)
-Mais exposição sobre o tema, mais palestras

PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA, CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
servidor/usuário DESIGUALDADES SOCIAIS - PGSOC022021 (1)
-Melhorar navegação

Tema

Material didático

Verificação de
aprendizagem

Tema

Infraestrutura

SEDAC

Esse curso não será mais
disponibilzado em EAD. Em
breve teremos esse curso no
formato de aula ao
vivo. Obrigado pela participação.

SEDAC

Esse curso não será mais
disponibilzado em EAD. Em
breve teremos esse curso no
formato de aula ao vivo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Ao finalizar a verifcação de
aprendizagem, o sistema fornece
feedback de acertos e erros.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

DITEC

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

servidor/usuário

PGSOC022021 (1)
-Por mais palestras como essa! Parabéns a ESAJ!!

AULA AO VIVO - AVALIAÇÃO DE BENS - AVABI022021 Sandro Pereira da Silva
-Este curso deveria ser direcionado, também, aos
serventuários que trabalham nos cartórios para que
servidor/usuário adquiram conhecimentos necessários e indispensáveis na
confecção dos mandados.
-O prof. Sandro merece parabens, muito conhecimento,
todos os oficiais de justiça do estado deveria participar do
curso.

Tema

Tema / Sugestão de
curso

AVABI022021 (2)
-Tudo excelente, Parabéns! Que venham mais cursos
direcionados aos OJAS, inclusive de gerenciamento de
estresse.
-Sugiro a possibilidade dessas Aulas serem ministradas,
Tema / Sugestão de
servidor/usuário também, por Centrais de Cumprimentos de Mandados.
curso
Uma vez que cada região tem suas características
específicas, e isso possibilitaria ao Instrutor apontar de
maneira mais tranquila as prováveis soluções de
problemas exemplificativos porventura colocados, e
analisar e sanar as dificuldades dos Oficiais naquelas áreas.
AVABI022021 (1)
-O acesso às aulas gravadas e ao material poderiam ser
servidor/usuário
disponibilizados de forma automática no nosso email, de
modo a evitar ficar requerendo toda a vez.

Aulas gravadas e
Material didático

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ vem disponibilizando
diversos cursos e palestras a
distância para atender aos
servidores de todo o Estado.
Neste caso o conteúdo é
direcionado aos Oficiais de
justiça. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Talvez não seja possível fechar
turmas somente com Oficiais de
uma determinada central de
mandados. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso em questão é de aulas
ao vivo e, por diretirzes da ESAJ,
não tem disponibilização de
aulas gravadas. Obrigado pela
participação.

AULA AO VIVO - INTERPRETAÇÃO DA NBR ISO 9001:2015 AVNBR012021 - Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio
servidor/usuário (1)
-Poder assistir o curso mesmo dia fora do horário de
trabalho.

Gravação de aulas

DIDES

AVNBR012021 (1)
-Poderia ser dividido em dois eventos. O período de
servidor/usuário duração foi bem escolhido mas podiam organizar 2 cursos
e dividir o conteúdo da apostila, pois facilitaria na fixação e
possibilitaria fazermos mais exercícios

Conteúdo

SEDAC

AVNBR012021 (1)
-merecia uma pós-graduação ministrada pelo prof. Cláudio
servidor/usuário
porque o tempo é curto. De fato, entendo que demandaria
pelo serviço um curso de maior carga horária.

Sugestão de Pósgraduação

DIEPE

CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA DE
FAMÍLIA - CPFAM022021 - LUIS MICHAEL CUNHA DA SILVA
servidor/usuário (1)
-Gostaria que tivesse mais casos práticos. Exemplos
concretos das varas de família

Material didático

SEDAC

O curso em questão é de aulas
ao vivo e, por diretirzes da ESAJ,
não tem disponibilização de
aulas gravadas. Obrigado pela
participação.
Os cursos têm a carga horária
sempre calculada em conjunto
com o conteudista de forma a
impactar, o menos possível, na
rotina do servidor. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está oferecendo aos
servidores uma pesquisa de
satisfação e seria interessante
colocar sua sugestão para
análise da administração
superior. Obrigado pela
participação.
O curso se destina a dar uma
visão geral das custas nessa
competência, trabalhando sobre
as dúvidas levantadas pelo
instrutor. Obrigado pela
participação

PALESTRA AO VIVO: EMPODERAMENTO DA MULHER,
CAMINHO PARA A IGUALDADE E PARA A REDUÇÃO DA
VIOLÊNCIA DE GÊNERO - PVPOD012021 - MI Wagner Cinelli
de Paula Freitas (10)
-Mais palestras sobre esse tema
-Gostaria de mais palestras e cursos na esfera penal.
-Realização de mais palestras com o Des. Wagner Cinelli
-Mais palestras com este foco.
servidor/usuário -Um curso de mais horas, sobre o tema, no mesmo
horário, com o mesmo palestrante.
-Sugiro outras palestras com o Desembargador Wagner
Cinelli
-Mais palestras do Dr. Wagner, ante o lado poético e
literário de abordagem.
-Mais palestras com o Des. Wagner CInelli.
--Mais temas como esse!
-Mais palestras sobre o tema

Palestra ao vivo

SEDAC

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

PVPOD012021 (1)
servidor/usuário -Que a bibliografia indicada pelo palestrante seja
disponibilizada na plataforma de acesso

GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - CRIANDO NO MEU
CARTÓRIO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL - GJSUS022021
servidor/usuário
TATIANA RAMOS CARDOZO MOLINA (1)
-O Curso deveria ter mais horas. 4 horas só é pouco.

Disponibilização da
bibliografia

Carga horária

SEDAC

As bibliografias das palestras são
fornecidas na fala dos
palestrantes durante as
palestras. Seria interessante,
caso o participante não consiga
anotar durante a fala da
palestra, a manifestação via chat
para que o palestrante pudesse
repetir as indicações realizadas
como já ocorreu em outras
palestras. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A carga horária do curso é
fechada de acordo com o
conteúdo programático alinhado
e com o de acordo do
conteudista. A ESAJ entende
que o tema é muito relevante e
está ampliando o rol de assuntos
sobre o tema. Obrigado pela
participação.

GJSUS022021 (2)
-O curso é maravilhoso. Precisamos de incentivo para
implementar as ações ao nosso alcance, nas serventias. A
administração precisa implementar o recolhimento dos
residuos... é urgente. Todos somos responsáveis, mas
podemos escolher representantes nos Fóruns para que
seja realizada orientação e definição de metas a serem
cumpridas. Cores diferentes, por exemplo, para residuos e
servidor/usuário
lixo! Na minha serventia não possui pia na copa. Temos
dois banheiros e isso dificulta a limpeza de copos,etc. Podese trabalhar com dicas quando abrimos o DCP, de
sustentabilidade, descarte correto dos residuos!!!! Há
muito para conversar... rodas de conversa sobre temas
envolvendo o assunto seria ótimo.
Deveria esse curso ser mais aplicado, pois é de grande
valia mesmo, muito importante mesmo
GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário TEAMS - GJTEA032021 (1)
-Sugiro disponibilização de material didático para melhor
acompanhamento dos assuntos abordados.

servidor/usuário

GJTEA032021 (1)
-Colocar nível básico e avançado

Aplicação no TJ/
Ações

Material didático

Tema / Sugestão de
curso

Outros

Essas sugestões extrapolam às
atribuições da ESAJ, que atua na
disseminação do conhecimento,
na conscientização e
sensibilização para o tema.
Obrigado pela particpação.

SEDAC

Esse curso é formado por
videoaulas encaminhadas pela
microsoft e não há material
didático. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Esse curso é formado por
videoaulas cedidas pela
microsoft e não portanto não
são passíveis de alteração pela
escola, mas tão-somente uso.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: GESTÃO DA QUALIDADE NO PJERJ HISTÓRICO E PERSPECTIVAS - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA
- PFJGE012021 (1)
servidor/usuário -Na minha opinião decorridos tantos anos desde que o
PJERJ adotou a gestão da qualidade, os exemplos usados
pelos palestrantes/professores deveriam estar mais
adequados à realidade da Instituição.

CONTEúdo

PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA
NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - Tema / Sugestão de
servidor/usuário
PGMUL022021 (1)
curso
-Por favor, novos cursos e palestras com essa temática.

PGMUL022021 (1)
servidor/usuário -Melhorar navegação - Clareza no site da ESAJ sobre a
aprovação no curso

Navegabilidade

SEDAC

Os instrutores escolhidos são
especialistas no tema da
qualidade e seguem rígido perfil
para habilitação. Qualquer
dúvida quanto aos exemplos
sempre é possível e benéfico
para o processo de
aprendizagem que o aluno faça
as intervenções que entender
necessárias para esclarecer suas
dúvidas. Obrigado pela
particpação.

SEDAC

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

DITEC

Entendemos que a interface da
plataforma é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Quanto a clareza no resultado
das ações de capacitação
realizadas, a aba "histórico"
fornece de forma indelével este
status. Obrigado pela
participação

PALESTRA AO VIVO: PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA
JUSTIÇA RESTAURATIVA - PVJRE012021 (4)
-Sugiro que a ESAJ promova cursos na área de Justiça
Restaurativa, Constelação Familiar e inicie novas turmas de
Mediação de Conflitos.
Tema / Sugestão de
servidor/usuário
-Cursos com temas mais práticos para o servidor.
curso
-Sugiro a realização de muitas palestras como está até o
final do ano, pois, além de excelentes, são necessárias.
-Pela relevância do tema que venham outros módulos que
nos permitam aprofundar no conhecimento.
PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM022021 - DANIEL KONDER DE
servidor/usuário
ALMEIDA (1)
-Novos cursos com essa temática

PGFAM022021 (1)
servidor/usuário -MELHORAR 0 TEMPO DE RESPOSTA DO NAVEGADOR.
MUITO LENTO
WORKSHOP AO VIVO - O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO
DA CRIANÇA: CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM PIKLER E
servidor/usuário OUTROS ESTUDOS SOBRE A INFÂNCIA - WVPIK012021
-Seria muito positivo podermos ter um outro módulo da
abordagem, tocando mais pontos da proposta.
PALESTRA AO VIVO: O COMITÊ ESTADUAL DE JUSTIÇA EM
SAÚDE - PVCEJ012021 - VITOR MOREIRA LIMA (4)
-Que o curso seja logo implementado pela ESAJ
servidor/usuário -mais cursos com essa visão de informação
-Palestra sobre os efeitos da pandemia na população de
rua
-Mais palestras sobre o tema

Tema / Sugestão de
curso

SEDAC

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

SEDAC

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

Navegabilidade

DITEC

Tema / Sugestão de
curso

SEDAC

Tema / Sugestão de
curso

SEDAC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
dependem da qualidade da
internet do usuário. Obrigado
pela participação.
A ESAJ têm dois workshops
sobre o tema, solicito que
acompanhe a nossa
programação. Obrigado pela
participação.
A ESAJ vem oferecendo diversas
palestras e ciclos de palestras
com diversos instrutores
experientes. Obrigado pela
participação.

PVCEJ012021 (1)
servidor/usuário -Acho que o curso deveria ser obrigatório para os
funcionários lotados em gabinetes de juízes
PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PARTE I PGESP022021 - MI Danilo Marques Borges (1)
servidor/usuário -Sempre que possível, seria muito bom contar com o Dr.
Danilo para outras palestras e cursos. Demonstra pleno
domínio sobre os temas e o modo de exposição é direto e
didático.

PGESP022021 (1)
-O PROF. SE EQUIVOCOU DIZENDO QUE O PACOTE
servidor/usuário ANTICRIME LEVOU A PROGRESSÃO DOS CRIMES
HEDIONDOS PARA O CP, QUANDO NA REALIDADE LEVOU
PARA A LEP, ART. 112.

PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS PGREL022021 - SI Tatiana Oliveira Moreira (4)
-Por mais palestras como essa!!
-Mais campanhas de conteúdo antiracista, dentro e fora
servidor/usuário
do TJ, são essenciais.
-Mais palestras com o tema adoção
-Agradeço pela excelente palestra e peço que novos
eventos sejam realizados sobre o tema.

Público-alvo

Palestra gravada

Palestrante

Palestra gravada

SEDAC

O curso em tela é destinado a
todos os servidores. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

O Magistrado pode de fato ter se
equivocado na colocação
gerando mau entendimento. As
palestras são ao vivo e
transformadas em videoaulas
assíncronas. Falhas na
comunicação podem ocorrer.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

servidor/usuário

PGREL022021 (1)
-Melhorar navegação

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS - PJECA042021 - SI Daniela Ramos Castanheira
(1)
servidor/usuário
-Sugiro palestras mais didáticas sobre o PJe, de preferência
com um suporte presencial quando da instalação do
mesmo na serventia.

Navegabilidade

EAD

DITEC

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

SEDAC

Novos cursos de PJe estão
sendo desenvolvidos. Pedimos
que aguarde e acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX032021 - SI Luciane
Batista Marequito (4)
-Deixar o fórum aberto para visualização das respostas
mesmo após o prazo. É importante verificar o feedback do
tutor bem como os apontamentos dos outros
participantes, mas nem sempre é possível fazê-lo
estritamente no prazo da atividade.
-Gostaria que o curso desse mais conteúdo material para
aperfeiçoamento como indicação de material bibliográfico
servidor/usuário para pesquisa.
-Acredito que seria interessante realizar as simulações
também por meio de vídeos curtos e não apenas por
animação. Embora as animações sejam bem ilustrativas,
não permitem demonstrar situações um pouco mais
complexas... Seria interessante incluir alguns tópicos sobre
resolução de conflitos.
-Quando das informações iniciais esclarecer que nos
primeiros módulos serão atribuídos pontos para que
nenhum servidor possa ser prejudicado.
AULA AO VIVO - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO CPC AVPEC012021 - SI Marcelo José Reimol (4)
-Que sejam oferecidos mais cursos de processo civil.
servidor/usuário -Os Cursos poderiam ser mais longos.
-Por mais cursos com Marcelo Reimol: atencioso, didático
e paciente.
-Complementação do curso com a ação de inventário.

EAD

Aula ao vivo

SEDAC

O ensino EAD não substitui o
ensino presencial,
principalmente nos cursos de
cunho comportamental, assim
em breve esperamos poder
complementar tais rotinas com
outros cursos comportamentais
presenciais. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Atualmente, a ESAJ oferece
diversos cursos de processo civil
e ainda ciclos de paletras. Sugiro
o acompanhamento do
programação. Obrigado pela
participação.

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA OFICIAIS
DE JUSTIÇA - MVOJA102021 - MI Luciana Fiala de Siqueira
Carvalho (2)
-Os slides apresentados poderiam constar do material de
servidor/usuário
apoio
-DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA APOSTILA, PARA TERMOS
SEMPRE CONOSCO, REFORÇARIA AINDA MAIS O
APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS.

FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS - ÁREA DE MEDICINA FORMD012021 (2)
-Mudar o escopo do módulo Laudos Periciais, que a meu
ver é extremamente relevante para a função e foi pouco
trabalhado e carente de exemplificações no módulo. Focou
servidor/usuário
quase que exclusivamente em quadros psiquiátricos.
-A aula virtual tem uma frieza imposta pelo modelo que
precisa de uma modulação na dinâmica que fixe o aluno.
Creio que esse ponto poderia ser revisto pelos professores
do curso.

FORMD012021 (1)
-O curso é perfeito, porém somente gostaria de que
houvesse uma maior flexibilização em relação ao horário
de início do curso em relação as faltas caso o login fosse
servidor/usuário
realizado após as 09:15. Nós médicos geralmente estamos
em trânsito nesse horário, ou seja, saindo de um plantão
para outro, o que geralmente acontece nesse horário. No
mais o curso foi perfeito.

Material didático

Conteúdo

Horário da palestra

SEDAC

Os slides são materiais de uso
exclusivo de cada instrutor, o
curso possui material didático
que pode ser baixado pelo
participante na área do aluno.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Os cursos de peritos têm tido
enfoque por especialidade nos
últimos anos sempre visando
atender as especificidades em
nível mais condizente com a
realidade profissional de cada
categoria. No entanto, não é
possível contemplar cada
especialidade médica por
ausência de quorum na
formação das turmas e o que há
é a contratação de médico perito
experiente para explicar sobre a
elaboração de laudos e
pareceres. Obrigado pela
participação.

DIDES

O horário considerado para
registro de presença leva em
consideração a frequência
mínima necessário para
conclusão do curso,
considerando já a possibilidade
de ausência de 25% da carga
horária para eventos fortuitos.
Obrigado pela participação.

FORMD012021 (1)
-Caso o curso permaneça na modalidade EAD, sugiro, para
os próximos, disponibilizar um número de telefone para
servidor/usuário comunicação instantânea com a
Coordenação/organização/suporte de TI do curso, em caso
de eventuais problemas e/ou dúvidas com o sistema digital
(plataforma moodle e aulas online).

SUPORTE

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, inclusive telefônico,
veiculado na página inicial do
Moodle. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: O PATRIMONIALISMO E A FORMAÇÃO
SOCIAL BRASILEIRA. O DIREITO A SERVIÇO DOS DONOS DO
PODER NA OBRA DE RAYMUNDO FAORO - PVRAI012021 JOAO BATISTA DAMASCENO (11)
-Mais palestras para explorar mais esse tema
-QUE NUNCA EXTINGUEM ESTAS PALESTRAS.
-Gostaria de que a ESAJ convidasse o palestrante para falar
sobre os outros temas que ele sugeriu que poderiam ser
temas de outras palestras.
-A ESAJ podia realizar outras palestras com o Des.
Damasceno. Ele aborda temas interessantes, atuais e
relevantes.
-realização de mais palestras interessantes como esta
Tema / Sugestão de
servidor/usuário
realizada hoje
curso
De tão excelente, podia estender o tema em novos
módulos.
-Esse tema poderia ser explando novamente e
acrescentando pontos que foram perguntados no fim da
palestra.
-MAIS PALESTRAS COM O DESEMBARGOR JOÃO BATISTA
DAMASCENO, ELE É EXCELENTE
-Por mais palestras históricas que nos façam entender
como é onde viemos parar
-Que outras séries de palestras como está, com temas que
digam respeito à Sociologia, História e Filosofia, sejam
realizadas.
ITEM

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

ASSUNTO TRATADO

SEDAC

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

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

PALESTRA AO VIVO: A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A
MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR PVPSI012021 - SI Renata Monteiro da Silva (2)
servidor/usuário -Acesso aos teams dá muito erro, muito complicado de
entrar...
-Não consegui enviar a minha pergunta. O acesso ficou
indisponível

PALESTRA AO VIVO: AS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS: O
AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO PELO CONSTITUINTE PVIMU012021 - Juíza Letícia D'Aiuto de Moraes Ferreira
Michelli(2)
servidor/usuário
-Nada a reclamar, a não ser uma certa dificuldade de
conexão inicial, provavelmente, por conta da minha
internet.
-acesso à plataforma difícil

servidor/usuário

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV052021 RENATO CIDADE BAPTISTA (1)
-Do modo como o curso foi organizado, acabei tendo que
fazê-lo no meu período de férias, o que me causou
aborrecimentos e atrapalhou na interação com meu
familiares.

Navegabilidade

Acesso

Programação

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Estamos estudando a
possibilidade de utilização de
outras plataformas.
A questão da conexão muito
provavelmente está relacionada
ao serviço contratado com o
provedor, que pode não estar
com largura de banda adequada
para suportar a comunicação ou
fatores ligados ao equipamento.
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.

DIDES

Conforme informado no
momento da inscrição, o curso é
com aulas ao vivo, as quais
devem ser acompanhadas pelos
partificipantes no horário
agendado. Obrigado pela
participação.

WORKSHOP AO VIVO - DICAS E CONFIGURAÇÕES NO
TEAMS E NO PLANNER - WVTEP022021 - FRANK RIBEIRO
ANDRADE (1)
-"O Curso Dicas e Configurações no Teams deve se
restringir a pessoas com um mínimo de conhecimento no
servidor/usuário assunto pois com duas aulas fica impossível ter
conhecimento de assunto que nunca estudou. Observa-se
que apesar de não ter nenhum conhecimento sobre o
assunto apenas consegui 50 % da Avaliação. Em Curso
anterior tb de informática com um conhecimento mínimo
obtive 100% de aproveitamento."

Público-alvo

servidor/usuário

WVTEP022021 (1)
-melhorar o sistema para o home office.

Navegabilidade

servidor/usuário

WVTEP022021 (1)
Não foi possível abranger o conteúdo de todas as questões
cobradas no teste de aprendizagem.

Verificação de
aprendizagem

PALESTRA AO VIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DOS
PROVEDORES NA INTERNET - PVNET012021 - SI Livia
servidor/usuário Teixeira Leal (1)
-Assunto interessante para pouco tempo
PALESTRA AO VIVO: CUSTAS RELATIVAS A RECURSOS E
AÇÕES IMPUGNATIVAS NA 2ª INSTÂNCIA DO TJRJ servidor/usuário PVSEG012021 (1)
-Curso um pouco corrido do meio para o final devido ao
tempo disponibilizado.

SEDAC

O curso foi idealizado em nível
básico e o aluno pode a todo
tempo solicitar maiores
explicações sobre o tema ao
instrutor que é muito bem
avaliado. Saliento que sempre é
disponibilizado na área do aluno
o conteúdo programático para
consulta prévia do aluno do que
será abordado na capacitação.
Obrigado pela participação.

DITEC

A pergunta ficou vaga, de difícil
compreensão. Não é possível
depreender se trata-se de algo
inerente a ação de capacitação
ou trabalho em Home Office e
que tipo empecilho seria.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Seu comentário foi encaminhado
para apreciação do instrutor.
Obrigado pela participação.

Carga horária

SEDAC

Carga horária

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Obrigado pela
participação.
O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Obrigado pela
participação.

GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO CORPORATIVA ÁREA JUDICIÁRIA - GJVCO022021 - LUIZ FELIPE BARRETO
servidor/usuário DA SILVA (1)
-As questões foram muito além do conteúdo das aulas.
Muito mais pra concurso público.

servidor/usuário

PALESTRA - ALTERAÇÕES IMPORTANTES NA PORTARIA DE
CUSTAS - VIDG012021 - MARCELO LETTÉRIO DOS SANTOS
(1)
-Não dava para ler o que estava no quadro por causa da
luz, só quando aproximava que ficava legível.

PALESTRA AO VIVO: RECURSOS CÍVEIS: PRINCIPAIS
QUESTÕES - PVREC012021 - José Claudio Torres
Vasconcelos (1)
servidor/usuário
-Somente observação quanto a alguns problemas técnicos
da transmissão da palestra no início, que foram
posteriormente sanados.
GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO
PÚBLICA: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE servidor/usuário GJGEP022021 (1)
-Achei que houve equívoco na correção da primeira prova
que fiz, na questão 10 e tive dúvida na 4.

SEDAC

Seu comentário foi encaminhado
para apreciação do instrutor.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A videoaula foi desativada e
ação de capacitação foi
substituída por nova na
modalidade assíncrona.
Obrigada por sua participação.

Navegabilidade

DITEC

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

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

O participante pode recorrer da
questão via e-mail. Obrigado
pela participação.

Verificação de
aprendizagem

Videoaula

GJGEP022021 (2)
Apostila da ESAJ sem atualização.
Disponibilização de
servidor/usuário -A instrutora afirmou que enviou a apostila atualizada para
Material Didático
a ESAJ, contudo, o material não foi disponibilizado na
plataforma moodle.

Gestores - EAD - Gestão de Riscos Área Administrativa GAGRI032021 - SI Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio
(1)
servidor/usuário
-Não conseguimos acessar o curso pela intranet, na parte
da Esaj. Todas as vezes precisei recorrer aos e-mails
enviados com o link para conseguir entrar
Gestores - Governança Corporativa e Pública - ÁREA JUD GJGOC022021 - SI Flavia Curi Neto Aires dos Santos (3)
-Achei o curso cansativo, conteúdo maçante.
servidor/usuário -Nas aulas ao vivo não teve interação entre o instrutor e os
alunos.
-Não vejo utilidade prática do curso para ser empregado
nas unidades organizacionais.

Navegabilidade

EAD

SEDAC

O material está atualizado na
área do aluno e já foi verificado
pelo serviço responsável. O
material é carregado no mesmo
local onde sempre foi carregado
para acesso dos participantes. O
material não é disponibilizado na
plataforma moodle ou via teams
para evitar erros de versão
sendo o controle feito dentro do
sistema de controle de cursos SCC. 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.

SEDAC

O curso teve origem no DEGEP e
é demanda específica do CNJ
para as unidades
organizacionais. O tema é árido
mas necessário. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS
DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL - PGACO032021 - SI
Tatiana Oliveira Moreira (2)
servidor/usuário -O TEMPO DA DURAÇÃO DA PALESTRA NÃO FOI BEM
APROVEITADO
-Palestrante com dificuldade em expor o seu
conhecimento

PALESTRA AO VIVO: A BIOÉTICA E O PROJETO MORAL DA
VIDA HUMANA: TEMPO DE NASCER - PVBIO012021 - MI
Maria Aglae Tedesco Vilardo (5)
-Infelizmente, tive problemas de conexão no Teams.
Também tive conhecimento de que não foi um problema
isolado. De qualquer forma, foi aberto chamado à
informática: protocolo nº 210502.
-SUGIRO QUE SEJA AVALIADA A QUESTÃO DE ACESSO PELO
servidor/usuário CELULAR E QUANDO ESTAMOS EM TRÂNSITO, PELO FATO
DE A CONEXÃO FICAR INSTÁVEL E NÃO SEREM ATRIBUÍDAS
AS HORAS POR UM INTERVALO DE TEMPO SEM ACESSO.
-Até 11h consegui assistir a palestra normalmente, após
esse horário ficou dando pausas até o final, fui
acompanhando pelos comentários na plataforma.
-Não há reclamação da palestra. Somente houve
problemas na transmissão. Sempre travava.
-O sistema está toda hora travando.

servidor/usuário

PVBAR012021 (1)
-o tempo é curto.

Palestrante

Navegabilidade

Carga horária

SECIN/SEDAC

A instrutora foi orientada no
sentido de aprimorar sua forma
de exposição nas próximas ações
de capacitação. A ESAJ
está analisando a manutenção
desta palestra gravada na grade.
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.
Obrigado pela participação

SEDAC

As paletras possuem carga
horária de duas horas, tempo
considerado produtivo.
Obrigado pela participação.

Não há penalidade para o
participante por não assistir ou
concluir a palestra ao vivo.

PVBAR012021 (1)
-A navegação pelo celular não é segura. Gostaria que fosse
servidor/usuário
levado em conta problemas de conexão, para que o
servidor não seja penalizado em sua pontuação.

AULA AO VIVO - AVALIAÇÃO DE BENS - AVABI022021 Sandro Pereira da Silva (1)
-O sistema apresentou travamento, em alguns momentos,
inclusive, por ocasião da última aula só consegui entrar
servidor/usuário após 30 minutos do início. Sorte que estive presente em
todas as aulas.
Saliento que não sei o motivo do problema, sendo certo
que minha internet é de boa qualidade e estava ok,
funcionando ininterrupta.
PALESTRA AO VIVO: EMPODERAMENTO DA MULHER,
CAMINHO PARA A IGUALDADE E PARA A REDUÇÃO DA
servidor/usuário VIOLÊNCIA DE GÊNERO - PVPOD012021 - MI Wagner Cinelli
de Paula Freitas (1)
-Ampliar o horário da palestra. Muito pouco tempo.

Acessibilidade

Navegabilidade

Carga horária

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.

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.
Obrigado pela participação

SEDAC

As palestras possuem carga
horária de duas horas e o tempo
reservado para perguntas gira
em torno de 20
minutos. Aumentar o tempo da
palestra não se mostrou
produtivo. Obrigado pela
participação.

PVPOD012021 (2)
-O acesso à palestra é bem complexo.
servidor/usuário -Não foi possível ingressar no ambiente de perguntas e
respostas. Já é rotineira essa impossibilidade para mim,
infelizmente.

servidor/usuário

servidor/usuário

GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - CRIANDO NO MEU
CARTÓRIO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL - GJSUS022021
TATIANA RAMOS CARDOZO MOLINA
-A tutora não acompanhava o chat, daí não dava para
interagir, apesar de levantar à mão, o que ela mesma
propôs.
GJSUS022021 (1)
-Poucas horas... O curso deveria ser mais extenso.

GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário TEAMS - GJTEA032021 (1)
-Vídeo muito corrido . Conteúdo dado de modo muito
rápido.

Navegabilidade

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.

Instrutor

SECIN

Seu comentário foi encaminhada
para apreciação da instrutora.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A carga horária é definida pelo
instrutor com base no conteúdo
alinhado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O vídeo foi cedido pela
Microsoft Teams, não foi
produção da ESAJ. Sendo assim,
não temos como interferir na
forma de apresentação.
Obrigado pela participação.

Carga horária

Videoaula

GJTEA032021 (1)
-Para quem não tem familiaridade com o Teams, torna-se
servidor/usuário muito penoso o acompanhamento dos vídeos, pois foi
preciso pausar o vídeo com frequência para as anotações
importantes, levando muito mais que 2h.

servidor/usuário

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM022021 - DANIEL KONDER DE
ALMEIDA (1)
-Algumas perguntas da Verificação de Aprendizagem são
muito mal redigidas.

PGFAM022021 (1)
-NAVEGADOR TRAVA MUITO

Plataforma

Verificação de
aprendizagem

Navegabilidade

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Estamos estudando a
possibilidade de utilização de
outras plataformas. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

PALESTRA AO VIVO: PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA
JUSTIÇA RESTAURATIVA - PVJRE012021 - CRISTIANE DE
servidor/usuário CASTRO MELO (1)
-O Teams demora um pouco para acessar e por vezes o
som com a voz da palestrante emudece.

WORKSHOP AO VIVO - O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO
DA CRIANÇA: CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM PIKLER E
OUTROS ESTUDOS SOBRE A INFÂNCIA - WVPIK012021 ALINE PEREIRA DINIZ, ELIANA OLINDA ALVES e TATIANA
servidor/usuário
OLIVEIRA MOREIRA (1)
-Plataforma de acesso ainda pouco intuitiva. Não tive
suporte técnico na primeira a aula, o que me prejudicou na
pontuação.

Navegabilidade

sUPORTE

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Estamos estudando a
possibilidade de utilização de
outras plataformas.
A questão da conexão muito
provavelmente está relacionada
ao serviço contratado com o
provedor, que pode não estar
com largura de banda adequada
para suportar a comunicação ou
fatores ligados ao equipamento.
Obrigado pela participação.

DITEC/DIDES

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.

PALESTRA AO VIVO: O COMITÊ ESTADUAL DE JUSTIÇA EM
SAÚDE - PVCEJ012021 - VITOR MOREIRA LIMA (3)
-Na Plataforma não consegui participar do chat e das
perguntas.
servidor/usuário
-Tive dificuldade de acessar a palestra. Só consegui acessar
depois de muito tempo
-Demorei muito para conseguir acessar. Não sei se por
problema no provedor ou na plataforma.

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

PVCEJ012021 (1)
-Achei a palestra excelente, porém a divulgação não foi
muito grande. Acho que esse tema merecia uma
divulgação maior, em função da sua relevância.

PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS PGREL022021 - SI Tatiana Oliveira Moreira (1)
-Conteúdo sem muita aplicação prática

PGREL022021 (1)
-Trava muito a navegação

Navegabilidade

Divulgação

Conteúdo

Navegabilidade

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.

DIDES

As palestras são divulgadas na
página da ESAJ e, também, por
email. Iremos estudar uma
forma de intensificar a
divulgação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras possuem caráter
sensibilizatório. Para
aprofundamento dos temas
temos outras modalidades de
capacitação na escola. Obrigado
pela participação.

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
independem das ações dos
atores envolvidos para melhorar
a qualidade da comunicação.
Obrigado pela participação

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS - PJECA042021 - SI Daniela Ramos Castanheira
servidor/usuário -Essas video aulas foram muito corridas. A dicção do
técnico da Dgtec era péssima, embora o mesmo tivesse
boa vontade em passar o conhecimento.

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX032021 - SI Luciane
Batista Marequito (1)
-Não gosto desse formato de curso. Apesar da linguagem
servidor/usuário acessível, é muito lento, muito demorado. Prefiro um
curso mais dinâmico, em que há uma interação com o
tutor

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX032021 - SI Luciane
Batista Marequito (1)
servidor/usuário
-Faltou mais interação da tutora, mas a mesma se
justificou ao final.

SEDAC

O PJE de fato necessita de outras
capacitações, que estão em fase
de desenvolvimento. Em breve
teremos novos cursos.
Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

EAD

SEDAC

A ESAJ possui cursos na
modalidade síncrona (aulas ao
vivo) e assíncrona (EAD). Nesse
caso o mais indicado seja a
escolha pela participante de
modalidades síncronas que
permitem maior interação.
Obrigado pela participação.

tutoria

SECIN

Seu comentário foi encaminhado
para apreciação da instrutora.
Obrigada pela participação.

EAD

FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS - ÁREA DE MEDICINA FORMD012021
-Por se tratar de um curso para Perito Médico e não para
Perito Psiquiatra, acredito que o módulo de Laudos
Periciais deixou a desejar por focar quase que
integralmente em discussões de quadros psiquiátricos,
sem apresentar modelos práticos reais de laudos bem
e/ou mal elaborados (seria fundamental a exemplificação
servidor/usuário
dos dois casos) e sem abordar outros aspectos da perícia
médica. A apostila do módulo não mantém relação óbvia e
direta com o tema, não trazendo um roteiro prático para a
elaboração detalhada de um bom laudo. Da mesma forma,
a prova foi a meu ver excessivamente focada em aspectos
psiquiátricos, que não era o objetivo do curso e exigia
conhecimentos que fogem ao escopo do curso e dos
conhecimentos do candidato não psiquiatra.
PALESTRA AO VIVO: O PATRIMONIALISMO E A FORMAÇÃO
SOCIAL BRASILEIRA. O DIREITO A SERVIÇO DOS DONOS DO
PODER NA OBRA DE RAYMUNDO FAORO - PVRAI012021 servidor/usuário
JOAO BATISTA DAMASCENO (1)
-O tempo foi pouco para tanto conhecimento. A duração
deve ser maior.

Conteúdo

Carga horária

SEDAC

Os cursos de peritos têm tido
enfoque por especialidade nos
últimos anos sempre visando
atender as especificidades em
nível mais condizente com a
realidade profissional de cada
categoria. No entanto, não é
possível contemplar cada
especialidade médica por
ausência de quorum na
formação das turmas e o que há
é a contratação de médico perito
experiente para explicar sobre a
elaboração de laudos e
pareceres. Obrigada por sua
participação.

SEDAC

As palestras possuem carga
horária de duas horas e o tempo
reservado para perguntas gira
em torno de 20
minutos. Aumentar o tempo de
duração da palestra não se
mostrou produtivo. Obrigado
pela participação.

