ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: DEZEMBRO / 2020
TOTAL DE OPINIÕES: 742 / ELOGIOS: 526
ITEM

USUÁRIO

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

/ SUGESTÕES: 152 / RECLAMAÇÕES: 64

OBSERVAÇÃO

"Excelente iniciativa, foi um ano atípico e conturbado, eu
mesma quero assistir palestras gravadas que qualificam o
meu trabalho e não consegui ver na época.
Parabéns pelo excelente trabalho." Usuária por -email em
02/12/2020, referente às vagas em palestras.

"Márcia,
Parabéns por toda sua dedicação durante o curso!
Sempre atendendo as solicitações dentro do que foi
acordado no contrato.
Finalizo o curso muito satisfeita!
Você e Lilian foram fundamentais! Sempre atentas a
tudo!!!
Esse é meu sincero agradecimento," (Elogio ao SESUC por
e-mail em 04/12/2020).

ASSUNTO
TRATADO

Palestra

Atendimento SESUC

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

Servidor/Usuário

Prezada Sra. Márcia Medeiros, bom dia! Sirvo-me da
presente para agradecer e parabenizar pelo
profissionalismo desta equipe que durante todo o
percurso esteve com os alunos, em atendimento ímpar,
tirou nossas dúvidas, entregou o trabalho. E, colhemos
esse ano novos métodos para nos aproximar, tivemos
notícias que não gostaríamos de receber, mas também
soubemos buscar vitórias para sementes semear em um
breve futuro. Desejo aos senhores e a seus familiares
abençoadas festas, de forma diferente, mas com intenso
amor e brilho nos olhos! Obrigada! Ana Monteiro (Elogio
encaminhado por e-mail em 11/12/2020)

AtendimentoSESUC

Servidor/Usuário

1 elogio ao curso. AVEXA012020. AULA AO VIVO - EXCEL
AVANÇADO

Curso

Servidor/Usuário

1 elogio ao Instrutor Zanoni da Conceição AVEXA0120202.

Servidor/Usuário
Servidor/Usuário
Servidor/Usuário
Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

1 elogio ao curso. AVELE042020. AULA VIRTUAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
04 elogios ao curso. GAGTP012020. -AULA AO VIVO - ÁREA
ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO TEMPO: DICAS PARA
MELHORAR SEU TEMPO E O DA SUA EQUIPE
04 elogios à instrutora Roberta Gomes. GAGTP012020.
3 elogios à palestra. GATAO012020. GESTÃO DA
QUALIDADE NO PJERJ - HISTÓRICO E PERSPECTIVAS GESTORES - ÁREA ADMINISTRATIVA
6 elogios à palestra. GATRI012020. O IMPACTO DOS
TRIBUTOS E DO ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA GESTORES - ÁREA ADMINISTRATIVA

Servidor/Usuário

4 elogios à palestrantes Letícia Daiuto. GATRI012020.

Servidor/Usuário

5 elogios ao curso. GJGTP012020. GESTORES - AULA AO
VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO DO TEMPO: DICAS
PARA MELHORAR SEU TEMPO E O DA SUA EQUIPE

Servidor/Usuário

4 elogios à instrutora Roberta Gomes. GJGTP012020.

instrutor
Curso
Curso
instrutor
palestra

palestra
instrutor

Curso
instrutor

Servidor/Usuário

7 elogios à palestra. GJTAO012020.

Palestra

Servidor/Usuário

3 elogios à Instrutora Michele Vieira. GJTAO012020.

instrutor

Servidor/Usuário

3 elogios à ESAJ. GJTAO012020.

ESAJ

18 elogios à palestra:GJTRI012020 O IMPACTO DOS
TRIBUTOS E DO ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA

Servidor/Usuário

Excelente palestra.Dra Letícia é muito didática.
Tudo explicado com muita clareza.
Foi muito boa a palestra. Me agregou bastante conhecimento.
Excelente exposição.
Parabéns Esaj! É sempre muito bom adquirirmos conhecimento e nos
atualizarmos. A palestra não foi cansativa e a tutora muito segura, ao
mesmo tempo leve e objetiva. Gostei. Parabéns!!
A iniciativa é ótima. Muito boa a aula. Resumo informativo de grande
utilidade. A palestrante é ótima. Muito bom. Excelente palestra. O
tema é árduo, mas a palestra foi leve. Obrigada. Palestra excepcional.
Parabéns, a palestra foi muito bem ministrada pela palestrante, pessoa
que demonstrou ter um domínio muito amplo e profundo do assunto,
passando, dessa forma, segurança no conteúdo ministrado. Deixo aqui
sinceros elogios à ESAJ, como também a Palestrante. Recebam minha
gratidão pelo banquete que os senhores nos ofereceram nesta data.
MUITO OBRIGADO!!!!! Parabéns à Dra. Letícia, que com linguagem
simples e didática, discorreu com grande clareza sobre uma das
matérias mais árduas do direito público! Palestra extremamente
esclarecedora e, o domínio da matéria pela Palestrante faz com que
não haja distrações. Realmente, foi muito bom!!! Tema interessante e
palestra dinamica nos levando a querer a nos aprofundar no tema face
linguagem mais simples e objetiva.MUITO BOM! GOSTEI!

Servidor/Usuário

Parabéns à ESAJ pelo alto nível dos últimos cursos.
GJTRI012020

Servidor/Usuário

87 elogios à Palestra. PVMUL012020. PALESTRA AO VIVO:
A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA NO
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER JULIANA CARDOSO MONTEIRO DE BARROS

Palestra

ESAJ

Palestra

Servidor/Usuário

13 elogios WVFES - WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E
ESTRATÉGIAS EM MEDIAÇÃO- Márcia Grilo, Maria de Fátima e
Vanja Maria
Muito importante termos acesso contínuo a essas trocas de
conteúdo. GOSTEI MUITO DA MATERIA DISCUTUDA. Agradeço
pela oportunidade de fazer esta reciclagem e revisitar a essência
da mediação. Muito Obrigada!
As palestrantes foram excepcionais. Domínio de conteúdo,
didáticas e com muita clareza nas explicações. O material de
apoio trazido também foi muito bom. Trabalhos de dedicação e
generosidade por parte das colegas.Todas as professoras foram
excelentes! Muito bom o estímulo de aprendizado e o reforço de
conhecimento . A iniciativa de cursos para os mediadores
deveria ser mantida tanto para a expertise em sua aplicação
quanto na excelência de qualidade para o tribunal. Grata pela
oportunidade de participar do curso da ESAJ. Oportunidade
enriquecedora. AGRADECO A TODOS POR SUAS CONTRIBUICOES.
Muito boa apresentação. Gratidão pelo whorkshop. Parabéns as
palestrantes. Oportunidade muito proveitosa para mediadores
iniciantes e seniors.

Curso

Servidor/Usuário

3 Elogios GJTEA032020 GESTORES JUD - COMUNICAÇÃO,
TRABALHO COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE
EQUIPES COM O TEAMS; Boa aula. Excelente. Por mais
uma vez a ESAJ se superando. Recurso precioso, quanto
mais nos tempos vividos!!!!

ESAJ

Servidor/Usuário

26 Elogios à palestra: PGADO032020 PALESTRA GRAVADA:
ENTREGA VOLUNTÁRIA, PARTO ANÔNIMO E ADOÇÃO EM ÉPOCA
DE PANDEMIA - Daniel Konder de Almeida. O professor é
excelente e a matéria foi muito bem explicada. Tema muito
interessante. Excelente palestrante! Estou começando no EAD
tudo muito bom, inclusive nestes tempos. PALESTRA EXCELENTE!
TEMA BASTANTE ATUAL! Parabéns ao Professor por ter
transformado um tema extremamente complexo e sensível em
uma aula extremamente agradável, fluida, simples e de uma
clareza magnânima. Exemplo a ser seguido!! Parabéns ao
palestrante e a ESAJ pelo curso apresentado. Assunto sempre
muito interessante e o magistrado muito claro e didático.
Ótimo curso, claro, objetivo.Excelente Palestra. Parabéns ao Dr.
Daniel pela clareza e objetividade na explanação e por participar
efetivamente na busca de solução para questões tão complexas
enfrentadas pela sociedade.EXCELENTE PALESTRANTE.
Fantástica a Palestra o Meritíssimo expos um assunto complexo
tornando-o simples e compreensível para todo o tipo de
publico.Muito boa a palestra. Adquiri mais conhecimentos para o
meu trabalho. Ótima aula. O professor/Juiz sabe transmitir seus
conhecimentos. Vai ajudar sobremaneira no meu trabalho.
Excelente conteúdo, indispensável a nossa prática. 10 Ótima
palestra. MUITO BOA PALESTRA!

Palestra

Servidor/Usuário

Obrigado pela atenção , consegui fazer a palestra, quero
agradecer a todos da ESAJ pela boa vontade e rapidez na
solução att, Mariolourdes neves

Palestra

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

11 Elogios - PGPAC032020 PALESTRA GRAVADA: PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO
PENAL - Danilo Marques Borges - Excelente palestra
elucidativa. Palestrante excelente e tema ótimo! Excelente
o palestrante escolhido para o curso Dr Danilo M Borges.
Linguagem clara e direta. Excelente didática apresentada
pelo ora palestrante que facilitou a manutenção da
atenção durante todo o curso. Obrigado. Muito esse curso
porque proporciona o aprendizado e atualização dos
estudos. MELHOR PALESTRA QUE JÁ ASSISTI NA ESAJ.
SENSACIONAL! excelente palestra, muito esclarecedora e
atualizada. Parabéns pelo conteúdo. Parabéns pelo
conteúdo. Professor Danilo tem excelente didática, foi
meu professor na pós graduação, esperando mais cursos
com ele.
18 Elogios PGPRE032020 -PALESTRA GRAVADA: A
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DE
TRIBUTOS - Letícia D´Aiuto de Moraes Ferreira Michelli - A
magistrada possui boa didática e utiliza linguagem e
exemplos de fácil compreensão. Transmite a matéria com
muita facilidade. A professora é maravilhosa. O conteúdo,
apesar de complexo para muitos, é passado de forma
clara e objetiva. Parabéns. ótima professora.PARABÉNS
PARA PALESTRANTE. EXÍMIA CONHECEDORA DA MATÉRIA.
Gostei muito da aula, um tema meio chato mas que ficou
gostoso e compreensível com o modo de ensinar da jovem
magistrada. excelente palestra. Excelente curso, o melhor
que já assisti. Excelente palestra! AOS PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS MEUS PARABÉNS PELO TRABALHO
REALIZADO. Há domínio do conteúdo e clareza na
explanação do mesmo. Ótima palestra. Muito importante
para servidores que trabalham na Vara de Fazenda
Pública, os que venham a trabalhar, bem como para
aquisição de novos conhecimentos. Parabenizo pela
abordagem sintética. porém esclarecedora.

Palestra

Palestra

Servidor/Usuário

31 Elogios - PGREV032020 PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE
CONTRATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA - Flávia de Almeida
Viveiros de Castro - Excelente qualidade dos palestrantes. Ótimo
curso. Palestra muito boa. Professora extremamente capacitada
e com ótima didática. Gostei muito da professora. Excelente.
Parabéns! Excelente palestra! Clareza, conhecimento e empatia
tornam o aprendizado garantido. Achei muito atual o tema e
com ilustrações atuais. Excelente professora! Muito didática, um
amor.Ótima palestra. A professora é excelente! Altamente
qualificada, se utiliza de uma linguagem clara e objetiva. Adorei!
Excelente palestrante !!! Muito atualizado. Tudo excelente.
Ótima palestrante. Gostei muito da professora. Excelente a
iniciativa de disponibilizar as palestras para assistirmos no
horário que for possível para o servidor. Palestra bem delineada,
com farta ilustração da matéria, através de doutrina e
jurisprudência. A palestrante demonstrou uma pesquisa
profunda sobre o tema. Parabéns! As palestras têm tido um
ótimo nível de conteúdo. Excelente palestra. Tema oportuno e
atual. A melhor de todas as palestras. Looonga, mas ela é
showwww. Direta, inteligente. Sem rodeios. Ameiiiiiiiii Muito boa
a explanação. Vou acompanhar a Drª Flávia, fiquei encantada!
Adorei o tema e a forma como foi abordado pela palestrante.
Parabéns a ESAJ e à todos que contribuiram para que os eventos
ocorressem de forma leve, lúdica e gratificante. Palestra
excelente e de extrema importância e pertinência neste
momento. palestra excelente melhorou com as alternativas

Palestra

Servidor/Usuário

Agradeço a disponibilidade do professor. Frank Ribeiro
Andarade- GAOFF012020 -GESTORES - AULA AO VIVO ÁREA ADMINISTRATIVA - GERENCIAR EQUIPES E
COLABORAR EM ARQUIVOS COM O OFFICE 365

instrutor

Servidor/Usuário

Infelizmente o momento não permite, mas, este é um
curso que gostaria de fazer na forma presencial.
GJGRI062020 - GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL

Curso

Servidor/Usuário

Muito interessante todo os tópicos abordados.
GJGRI062020

Curso

Servidor/Usuário

Gostei muito do conteúdo e da forma exposta.
GJGRI062020

Curso

Servidor/Usuário

Aproveito para agradecer à ESAJ e corpo docente, pela
mudança na forma de pensar e maior reflexão sobre a
questão organizacional do TJERJ. GJGRI062020

Servidor/Usuário

7 elogios aos Instrutores. Márcia Grillo, Maria de Fátima e
Vanja Maria. WVDCA012020.WORKSHOP AO VIVO DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS AUTOCOMPOSITIVAS:
COMUNICAÇÃO

Servidor/Usuário

16 elogios ao curso. WVDCA012020.

Curso

Servidor/Usuário

3 elogios à ESAJ. WVDCA012020.

ESAJ

Servidor/Usuário

3 elogios aos instrutoes. PAAJ022020 - PROGRAMA DE
APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Servidor/Usuário

7 Elogios ao curso. PAAJ022020.

Curso

Servidor/Usuário

4 elogios à ESAJ pela organização do curso. PAAJ022020.

ESAJ

Servidor/Usuário

2 elogios ao curso. FORMS022020. FORMAÇÃO DE
PERITOS - ÁREA DE SAÚDE

Curso

Servidor/Usuário

2 elogios ao Instrutor. Júlio Cesar Francis Cury FORMS022020.

ESAJ

instrutor

instrutor

instrutor

Servidor/Usuário

39 Elogios PGURG032020 -PALESTRA GRAVADA: A LEI
MARIA DA PENHA E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA- Adriana Ramos de Mello - Excelente!
EXCELENTE PALESTRANTE. DEMONSTRA CONHECIMENTO
PROFUNDO E ENGAJAMENTO. A Magistrada demonstrou
conhecimento profundo da matéria e que está bem
atualizada.A Juíza/Palestrante é excelente profissional e
estudiosa da matéria, com certeza farei outros cursos com
ela. Parabéns, pela qualidade do curso!!!!! Tema
excelente, muito atual, com palestrante interessada em
fornecer conteúdo, jurídico e de contexto social. Excelente
curso, deveria ter outros cursos que abra mais os olhos do
cidadão para a visão do o outro. Excelente ´palestrante. A
Doutora domina o tema e o transmite com extrema
facilidade. Excelente palestra. Ministrada com
brilhantismo. Tema muito oportuno e atual. Palestra
muito útil, com as novíssimas modificações face à
pandemia em curso. Adoreiiiiiiii a aula. A ESAJ deveria
convidá-la mais vezes pq ela é ótima! Direta e sem
rodeios. Vai direto ao ponto e com vasta experiência.
Parabéns ! Ótima palestra, com conteúdo de máxima
pertinência e fácil entendimento pela capacidade didática
da magistrada. Excelente.

Servidor/Usuário

Parabéns a toda equipe da ESAJ que em um momento
muito difícil proporcionou cursos de
qualidade.PGURG032020 - PALESTRA GRAVADA: A LEI
MARIA DA PENHA E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA

ESAJ

Servidor/Usuário

O método utilizado é maravilhoso pois ficamos mais a
vontade para anotar os itens mais importantes para seu
trabalho no cartório, e de acordo com sua função
PJECA042020 - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Curso

E
L
O
G
I
O

Servidor/Usuário

Parabenizo a todos os envolvidos pelo excelente trabalho
na explanação da implantação do sistema Pje
PJECA042020

ESAJ

Servidor/Usuário

A esplanação foi maravilhosa. Acho que na prática será
muito agil e útil.PJEGA032020 - VIDEOAULA - SISTEMA PJE
APLICADO AOS GABINETES DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS

instrutor

Servidor/Usuário

O dominio para entendimento é fundamental, então
paraenizo o Rafael pela dedicação, paciencia e dominio
com relação ao assunto abordado. PJEGA032020

instrutor

Servidor/Usuário

Confesso que quando ouvi falar em PJe pela primeira vez
fiquei com um pouco de receio com a mudança, mas ao
assistir o vídeo percebi que é tranquilo PJEOJ022020 VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA

Curso

Servidor/Usuário

Foi muito bem explicado, excelente explanação, apenas o
som estava um pouco baixo, liguei na caixinha de som.
PJEOJ022020

Curso

Servidor/Usuário

Ótima iniciativa de ajuda aos Ojas, parabéns
principalmente a Comarca de Maricá, ao comando da
Central, sua juíza , e aos Ojas pioneiros. PJEOJ022020

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Gostaria de registrar um elogio a todos os professores do
curso, sem exceção. Eles foram muito prestativos e
tinham o domínio da matéria ensinada. Saio segura de
que o investimento valeu a pena. Obrigada!
FORMP022020 - FORMAÇÃO DE PERITOS- ÁREA DE
SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA
Nao posso deixar de elogiar aqui a forma de comunicação
dos professores e da equipe de organização propiciar
através da modalidade total virtual do curso.
FORMP022020
Excelentes professores.FORMP022020

Outros

instrutor

instrutor

instrutor

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

Servidor/Usuário

corpo docente muito bom, com excelente didática.
FORMP022020

Servidor/Usuário

2 elogios Ótimo oportunidade para quem reside fora da
capital. Tenham outros. Parabéns a todos os envolvidos. Gratidão. -FORMP022020

ESAJ

Servidor/Usuário

Os professores são ótimos, o suporte do curso é excelente
FORMP022020

instrutor /
Atendimento

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

9 Elogiios WVVLA012020 - WORKSHOP AO VIVO FEMINICÍDIO, O PROTOCOLO VIOLETA-LARANJA E SUAS
ROTINAS ESPECÍFICAS - KATERINE JATAHY KITSOS
NYGAARD Ótimo curso, linguagem clara e acessível !
Muito boa a iniciativa do curso. Curso excelente! Parabéns
aos envolvidos. Obrigado.Boa tarde. Obrigada, Dr.ª . Curso
elucidativo, didático, estimulante. Gostei muito de ter
participado. Pela falta de funcionários e suporte para a
aplicação do protocolo em Comarcas de Varas Únicas.
Excelente o conteúdo e a didática do workshop.Mto
satisfeita! Parabéns a Dra. Katherine.
Excelente condução do curso. Parabéns pelo evento!
Parabèns!! Muito bom.
Muito bom! Ótima oportunidade para aquisição de novos
conhecimentos. Obrigado. WVTEP012020 - WORKSHOP
AO VIVO - DICAS E CONFIGURAÇÕES NO TEAMS E NO
PLANNER
Frank esclarecedor, objetivo e competente como sempre!!
Excelente workshop. Excelente instrutor. WVTEP012020
WVTEP012020

instrutor

Curso

Curso

instrutor

Servidor/Usuário

15 Elogios-PGCON032020 PALESTRA GRAVADA - COMO
FICAM OS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE
PANDEMIA? Excelente palestra. UMA BOA OPÇÃO PRA
ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS EM TEMPOS DE
PANDEMIA. Importante palestra, considerando esse
momento tão delicado de Pandemia. Muito
esclarecedora e de fácil entendimento. ÓTIMO
CONTEÚDO. MUITO NOS AUXILIA NO DESEMPENHO DE
NOSSAS ATIVIDADES. Ótimo tema. Atual e relevante.

Servidor/Usuário

Parabéns à Esaj pelos temas apresentados. PGCON032020
PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS DIREITOS DO
CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA?

ESAJ

Servidor/Usuário

Só tenho a agradecer e pedir que pontue todos os meus
cursos, logo, uma vez que receio não ter completado 30
horas. Obrigada, feliz Natal e que Jesus abençoe a todos.
PGCON032020

ESAJ

Servidor/Usuário

Sei que a opção "ótimo" em todas as questões não é a
mais adequada para consolidação da estatística. No
entanto, se houvesse "excelente" marcaria todas tb. Amei
o curso e os professores!! Com todo o respeito uns
"fofos"!! Eram interrompidos por perguntas já até
respondidas e davam a mesma atenção... O pessoal da
ESAJ tb é muito cortês!! Adorei!! Vcs estão de parabéns!!
Quero fazer todos os cursos que puder Super beijo e
abraço apertado!! Gratidão!! FORMP022020

Curso

Servidor/Usuário

Agradeço ao ESAJ e ao corpo docente por este período tão
especial de aprendizagem, o qual veio me enriquecer de
conhecimento.FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS - ÁREA
CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

ESAJ

Servidor/Usuário

Ótimo corpo docente, os quais se adequaram muito bem
dentro das condições da crise sanitária.FORMT022020

Palestra

Instrutor

Servidor/Usuário

De modo geral foi bem aproveitável. FORMT022020

Curso

Servidor/Usuário

Parabéns a todos que participaram diretamente e
indiretamente do curso e suas respectivas
fases.FORMT022020

ESAJ

Servidor/Usuário

PRIMEIRO CURSO QUE PARTICIPO A DISTANCIA, FOI
MUITO BOM FORMT022020

Curso

Servidor/Usuário

Parabéns ao ESAJ e corpo docente. FORMT022020

Servidor/Usuário

Em primeiro lugar gostaria de Parabenizar TODA EQUIPE
que de alguma forma fizeram um trabalho excepcional e
tornando possível através da nova modalidade virtual
referente ao CURSO DE PERITO JUDICIAL com Ensino a
Distância (EAD), pois, todos nós sabemos que não é fácil
neste momento de Pandemia e Isolamento social,
conseguir transformar o Presencial para o Virtual no ano
de 2020 e fazer toda diferença com transparência e total
informação desde o edital até o último dia de aula e a
prova.FORMT022020

ESAJ/SESUC

Servidor/Usuário

Posso afirmar que por mais que tenhamos experiência ao
longo da vida, vivência no mercado de trabalho,
conhecimento em cursos no mundo virtual, para mim, foi
uma experiência única, pois compartilhar, trocar
experiência, fazer o network com os colegas, participar
com os Mestres independentes de cargos e funções, pois
na escolas somos todos alunos e os professores são
sempre os Mestres, portanto, mesmo sendo Alunos e
Professores na Arte da Vida, o que vale é o aprendizado,
pois a prática e rotinas só vem no decorrer do tempo e
cada processo. FORMT022020

Curso

ESAJ/instrutor

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário
Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Curso bem formulado, com instrutores qualificados e
solícitos. Parabéns pela iniciativa, que contribui
grandemente para o aprimoramento dos trabalhos do
judiciário.FORME022020 - FORMAÇÃO DE PERITOS
JUDICIAIS - ÁREA TECNOLÓGICA E DE ENGENHARIA
Curso muito organizado.Professores extremamente
qualificados.Equipe ESAJ eficiente e sensível às
necessidades dos alunos.Obrigado e parabéns!!!
FORME022020
Bom dia, Parabéns pela equipe, pelo trabalho
empenhado.Excelente plataforma, fácil e acessível.
Comunicação com os setores, tanto por e-mail, quanto
por telefone perfeitos.FORME022020
Excelente curso com todos os professores extremamente
capacitados e dispostos a ajudar em dúvidas dos alunos.
Muito esclarecedor e recomendo a todos os colegas
profissionais das áreas de atuação.FORME022020
O curso é muito bom. Tanto os instrutores quanto a
equipe de apoio são ótimos e muito
atenciossos.FORME022020
Professores atenciosos e sempre dispostos a dirimir as
dúvidas.FORME022020
As instrutoras eram muito qualificadas e dominavam o
tema, deram exemplos da prática etc. Foi excelente!
Espero que tenha outros em 2021! ALINE PEREIRA DINIZ,
ELIANA OLINDA ALVES e TATIANA OLIVEIRA MOREIRA WVRAP022020 - WORKSHOP AO VIVO - RELAÇÃO ENTRE
ADULTOS E CRIANÇAS NO CONTEXTO INSTITUCIONAL SOB
A PERSPECTIVA DA ABORDAGEM PIKLER

Curso

ESAJ

ESAJ/SESUC

Curso/Insrutor

ESAJ/SESUC
Instrutor

instrutor

Servidor/Usuário

Resumiria que pelo Curso não ser gravado e com alguns
probleminhas de áudio, internet e até sem apresentação
em Tela em alguns momento, posso garantir que os
profissionais que ali estavam, passou toda sua experiência
com bagagem e conhecimento de causa pelos anos de
trabalho em suas funções e cargos, portanto, o CURSO de
PERITO JUDICIAL, foi BOM, afinal, é de grande importância
e responsabilidade para auxiliar os Magistrados, e mesmo
tendo apenas uma Carga Horária de 24 horas/aulas, fez
com que Eu ampliasse meus conhecimentos e me fizesse
voltar a estudar mais, ler mais, me dedicar mais em novas
pesquisas, processos, modelos de Laudos, coisas desse
tipo, realmente abriu uma nova oportunidade de vida em
poder contribuir com profissionalismo os futuros
processos através deste curso dado pela ESAJ.
FORMT022020

curso

17 Elogios - PGBUS032020 - PALESTRA GRAVADA: ADOÇÃO:

Servidor/Usuário

REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA - Daniel Konder de Almeida Palestra bem elucidativa. Muita segurança nos exemplos. Bem
interessante. Parabéns! Interessante o conteúdo passado.
Ótimo palestrante! Muito esclarecedor e importante para os
servidores que trabalham com casos de adoção ou que
futuramente venham a trabalhar, bem como para ampliar os
conhecimentos em geral. Excelente palestra. Professor com
didática impar e linguagem acessível e simplificada. Obrigado
Palestra esclarecedora, tirou muitas dúvidas. Excelente curso!!!
Não há o que sugerir. Não tenho nada a sugerir no momento.
Curso excelente.Palestra clara e objetiva. Palestra muito bem
feita, com exemplos e indicação de legislação. Explicação clara e
objetiva. Palestra muito bem apresentada dentro do tempo
permitido. Sintética, mas sem desprezar o conteúdo necessário.
Professor Excelente! Por mais cursos assim. Feliz Natal à Equipe
do Esaj. Segunda palestra gravada que assisti desse magistrado,
sempre didático, muito bom. Excelente explanação. Qualificação
pertinente e enriquecedora para o meu dia a dia no Tribunal e
para o GIAA EXCELENTE PALESTRANTE, TEM AMPLO DOMÍNIO
SOBRE O TEMA

Palestra

Servidor/Usuário

28 Elogios - PGCRI032020 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO FAZ
O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA OPORTUNIDADE WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS - Excelente palestra com
conteúdo extremamente necessário e, infelizmente, muito
negligenciado por boa parte das pessoas que entendem temas
como este massantes, mas que, na verdade, servem de suporte
para o entendimento e a compreensão dos demais temas
jurídicos. Por mais connteúdos desse nível. Palestra super
interessante. Abordou com firmeza o tema, com exemplos fáceis
de assimilar. Excelente palestra e um revival da matéria de
criminologia na Faculdade de Direito Que grande prazer ter tido
uma aula tão brilhante!!! Especialmente pelo fato de ter sido
ministrada por esse Magistrado que marcou, sem ele jamais
imaginar, o início da minha vida profissional no TJRJ , após a
analise impessoal de um pedido de permuta, que me facilitaria
por ser próximo à minha residência e por eu poder estudar e
completar o curso de direito.
Grata pelos "vocacionados" deste Tribunal, que buscam atrelar
toda a técnica à visão "humana " dos fatos. Ótima palestra!
Gostaria de assistir outras palestras do desembargador Wagner
Cinelli. Excelente linguagem, dicção e didática. Excelente
explanação. Desde o primeiro ano de faculdade não ouvia falar
tão bem das teorias sociológicas destes três pensadores.
Agradeço à ESAJ e ao Desembargador Cinelli. Bom mestre.
Participarei de mais eventos o professor. Muita clareza do
palestrante , dominio do tema e simplicidade. Sempre ótimo
ouvir esse Desembargador tão simpático e que parece ser o mais
humano do TJ! Dr.Wagner Cinelli sempre brilhante! Parabéns à

Palestra

Servidor/Usuário

20 Elogios - PGDAN032020 - PALESTRA GRAVADA: A
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL A LUZ DA DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA-Flavia de Almeida Viveiros de Castro Ótima palestra. Fiquei encantada com o nível de
explicação trazido a todos, especialmente pela Magistrada
ser um expoente no TJ. EXCELENTE PALESTRANTE,
DESENVOLVE MUITO BEM O ASSUNTO TRATADO COM
UMA ÓTIMA DIDÁTICA. Ótima abordagem. Gostei muito
do curso.

Palestra

Servidor/Usuário

14 Elogios - PGEAM032020 - PALESTRA GRAVADA - A
ÉTICA E O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO Sandra Maria Martins Redovalio - Gostei de tudo. melhor
palestrante, apresentou gráficos resumos. boa dicção e
objetividade. Excelente palestra. Ótima palestrante.
Cursos à distância é muito bom. AULA MUITO
ESCLARECEDORA E IMPORTANTE PARA MELHORIA DAS
RELAÇÕES ENTRE FUNCIONÁRIOS E PARA MAIS RESPEITO
E BOM SENSO NO LIDAR COM OS COLEGAS, POIS TEMOS
DIVERSIDADES E TAIS DIVERSIDADES DEVEM SER
RESPEITADAS. Palestra muito esclarecedora.

Palestra

Servidor/Usuário

Quero deixar um elogio e um agradecimento público para
as servidoras da ESAJ Gabriela e Mônica que me ajudaram
muito no processo de inscrição e orientação nos cursos e
palestras disponiveis.. Vocês são profissionais que fazem
toda diferença. Muito obrigada!! PGEAM032020

Atendimento/
SECAP

12 Elogios - PGEXE032020 - PALESTRA GRAVADA: A EXECUÇÃO

Servidor/Usuário

FISCAL E A PANDEMIA - Letícia D'Aiutto - Acho excelente
Palestras de no máximo 2 horas, facilitam conciliar trabalho e
aprendizado. Essa de Direito Tributário foi muito boa. Carlos
Alberto S. Pereira, mat. 01/7899. Ótima palestra. Trabalho em
Dívida Ativa e aprendi bastante coisa que ainda tinha dúvidas.
Parabéns à ESAJ pela iniciativa. Paulo de Tarso Mégre Rachid.
Palestra interessante. Excelente palestra. Gostaria de
parabenizar a palestrante, Dra Letícia por sua didática, por
conseguir repassar tão bem seus conhecimentos, por sua firmeza
e exatidão ao transmitir todos os pontos abordados. Excelente
palestra. Contribuiu muito para a elucidação dos temas
discutidos. Meu nome é Denise Pahl Klein e sou serventuária,
lotada na 36ª Vara Cível da Capital. Excelente palestrante.
Domina a matéria. O Curso muito bem organizado. Creio que
todos deveriam ser desta forma, pois rende mais do que a
presencial. Parabéns à ESAJ. Muito bom o curso. Palestrante com
dominio e clareza na exposição do conteúdo. Parabéns.
Consegui realmente aprender um pouco de execucao fiscal kkk.
Luciana. 01/23042 - 2vara de Barra do Pirai. O tema foi bem
discorrido pela Palestrante!

Palestra

Servidor/Usuário

Parabéns ESAJ pelas excelentes palestras e temas
escolhidos. PGEXE032020

ESAJ

Servidor/Usuário

As aulas da ESAJ estão cada vez melhores. Parabéns à
equipe pelas escolhas. Que em 2021 estejamos com saúde
e mais perto uns dos outros.PGREV032020

ESAJ

23 Elogios - PALESTRA GRAVADA: PRINCIPAIS ASPECTOS DO

Servidor/Usuário

ITEM

MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/14) E DA LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/18) PGMAR032020 Lívia Leal - Excelente curso!!! Sem necessidade de sugestões!
EXCELENTE PALESTRANTE. Tema de alta importância e muito
bem apresentado pela Professora. Parabéns!!! ótima palestra.
Precisamos falar mais, criar espaços de discussão dessas
questões, elas são importantes e necessárias, principalmente no
que se refere à criança e ao adolescente que estão expostos aos
perigos que uso dessas ferramentas geram. A palestrante
demonstra muito conhecimento sobre o tema e foi capaz de
transmitir as informações de maneira ágil e interessante. A
Professora é excelente! Clara, objetiva, apresentou
apontamentos jurídicos relevantes aos temas mais complexos.
Gostei muito do curso. Além de novidade, trouxe bases para a
análise e aplicação direta no meu trabalho. Excelente exposição,
muito clara e abrangente tornando de fácil entendimento um
assunto um tanto complexo. Parabéns a palestrante,
conhecimento atual e interessante. Gostei muito da aula,
assunto super em voga e importante nesse mundo tão virtual
que vivemos. Parabéns â professora, muito didática. Gostei
muito dessa palestra, gostaria de fazer no próximo ano, curso ou
palestra sobre esse tema. Foi muito bem desenvolvido, excelente
professora, parabéns!

Palestra

Servidor/Usuário

Considero que todos os palestrantes são muito
preparados sobre os temas que desenvolveram. (Monick
Souza - 1ª Vara Cível de Maricá).AVCHE012020 -AULA AO
VIVO - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL PARA
CHEFES DE SERVENTIAS

instrutor

Servidor/Usuário

Os instrutores forem bem didáticos e o material
disponibilizado é ótimo. AVCHE012020 - AULA AO VIVO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL PARA CHEFES
DE SERVENTIAS

instrutor e material
didático

USUÁRIO

SUGESTÕES

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

Servidor/Usuário

Sugestão para que seja informado sobre quem é
convidado ou não da turma. AVEXA012020. AULA AO
VIVO - EXCEL AVANÇADO

Servidor/Usuário

Sugestão para que o curso de Processamento eletrônico
seja oferecido com frequência, pois há ferramentas
desconhecidas dos usuários. AVELE042020. AULA VIRTUAL
- PROCESSAMENTO ELETRÔNICO

Servidor/Usuário

Sugestão de criação de nova turma com outros conteúdos
relacionados ao assunto e mesma tutoria. GAGTP012020.
SI Roberta Gomes Nunes - GESTORES - AULA AO VIVO ÁREA ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO TEMPO: DICAS PARA
MELHORAR SEU TEMPO E O DA SUA EQUIPE

Curso

Curso

Curso

RAS

Não foi possível identificar o
teor da sugestão. Obrigado
pela participação.

DIDES

Foram abertas 4 turmas no ano
passado e serão abertas novas
turmas em 2021, já tendo sido
a primeira oferecida em
janeiro. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ pretende continuar
com os cursos voltados para
melhoria contínua dos
Gestores. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Sugestão de explorar mais temas relacionados à gestão do
tempo e produtividade. GAGTP012020.

Curso

SEDAC

A ESAJ pretende continuar com
os cursos voltados para
melhoria contínua dos Gestores
e iremos aprofundar o tema em
outros cursos futuramente.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Sugestão de mais palestras sobre o assunto.
GATRI012020. O IMPACTO DOS TRIBUTOS E DO
ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA - GESTORES - ÁREA
ADMINISTRATIVA

Curso

SEDAC

A ESAJ irá fazer novo ciclo
sobre o tema em 2021.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Sugestão de carga horária maior. GJGTP012020.
GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO
DO TEMPO: DICAS PARA MELHORAR SEU TEMPO E O DA
SUA EQUIPE

SEDAC

A ESAJ pretende continuar com
os cursos voltados para
melhoria contínua dos Gestores
e iremos aprofundar o tema em
outros cursos futuramente.
Obrigado pela participação.

Carga horária

Servidor/Usuário

2 sugestões de mais cursos como esse, com psicólogos.
GJGTP012020. GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
JUDICIÁRIA - GESTÃO DO TEMPO: DICAS PARA MELHORAR
SEU TEMPO E O DA SUA EQUIPE

Curso

SEDAC

Servidor/Usuário

2 sugestões para que esse curso seja oferecido para todos
os servidores. GJGTP012020.

Curso

SEDAC

Servidor/Usuário

Sugestão para que a palestra seja transformada em curso
para maior interação entre aluno e palestrante.
GJTAO012020.GESTÃO DA QUALIDADE NO PJERJ HISTÓRICO E PERSPECTIVAS - GESTORES - ÁREA
JUDICIÁRIA

Curso

SEDAC

Servidor/Usuário

2 sugestões: Excelente palestra pena que o tempo foi
pouco. A matéria demanda mais horas -GJTRI012020 O
IMPACTO DOS TRIBUTOS E DO ORÇAMENTO NA GESTÃO
PÚBLICA - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA

Carga horária

SEDAC

Servidor/Usuário

Palestra muito relevante. deveria ocorrer com mais
frequência. GJTRI012020.

Palestra

SEDAC

Servidor/Usuário

Carga horária maior. PVMUL012020 PALESTRA AO VIVO: A
ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Palestra

SEDAC

O portfólio de instrutores da
ESAJ tem diversos instrutores
com a especialidade.
Acompanhe a nossa
programação para novidades.
Obrigado pela participação.
Oportunamente será analisado
pela adminstração superior que
seja aberto aos servidores, mas
no momento trata-se de
programa voltado à
capacitação dos gestores.
Obrigado pela participação.
A ESAJ possui cursos EAD sobre
o sistema de gestão e
qualidade. Acompanhe a nossa
programação. Obrigado pela
participação.
A ESAJ irá fazer novo ciclo
sobre o tema tributário em
2021 e poderemos explorar um
pouco mais os assuntos.
Obrigado pela participação.
A ESAJ irá fazer novo ciclo
sobre o tema tributário em
2021 e poderemos explorar um
pouco mais os assuntos.
Obrigado pela participação.
O objetivo da palestra é apenas
a sensibilização para o tema.
Em 2021 teremos outras
palestras para abordar novos
assuntos sobre o tema da
violência contra a mulher.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

As Palestras que foram canceladas por motivos
particulares dos Palestrantes, seria interessante que essas
Palestras fossem realizadas em outra data a ser marcada
pela ESAJ, no ano de 2021. PVMUL012020

Servidor/Usuário

Sugiro palestra sobre acessibilidade urbana de forma
geral. PVMUL012020

Servidor/Usuário

Poderiam fornecer, além das palestras esclarecedoras
atinentes à área Jurídica, outras em áreas afins à Judicial,
a fim de promover um diálogo multidisciplinar.
PVMUL012020

Servidor/Usuário

5 sugestões: Ótimo tema de palestra, deveria ter
continuação. ACHEI MUITO INTERESSANTE E SUGIRO
OUTRA PALESTRA DANDO CONTINUIDADE AO TEMA.
Novas palestras sobre este tema seria bem interessante.
Por se tratar de tema tão relevante, essa palestra poderia
ter a parte 2. Sugiro que tenha mais palestras sobre
violência doméstica. PVMUL012020

Servidor/Usuário

Os temas abordados são muito interessantes! Mas
gostaria que fosse disponibilizado também, se possível,
cursos de processamento eletrônico em Câmaras Cíveis.
PVMUL012020

Palestra

Palestra

Palestra

Palestra

Curso

SEDAC

As palestras canceladas foram
reprogramadas no ano de
2020. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Anotada sua sugestão.
Precisamos verificar a
existência de instrutor
capacitado para o tema.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Em 2021, aumentaremos o rol
de palestras e diversificaremos
os temas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ pretende promover
novo ciclo de palestras sobre o
tema em 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

No momento, temos
dificuldade em formar turmas
para o conhecimento mas será
analisada pela direção da DIEPE
a viabilidade de
desenvolvimento e a existência
de instrutor capacitado.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

QUE AS PALESTRAS FIQUEM GRAVADAS PARA POSTERIOR
ACESSO PELOS INSCRITOS. PVMUL012020

Minha sugestão é pela existência de suporte via telefone,
a fim de facilitar a resolução do problema. PVMUL012020

Palestra

Infraestrutura/
Suporte

SEDAC

Os vídeos das palestras
gravadas ficam disponíveis na
página da ESAJ >> Vídeos
Educacionais. Além disso,
diversas palestras são gravadas
e oferecidas na plataforma
MOODLE da ESAJ - modalidade
EAD. Obrigado pela
participação.

DITEC

Conforme consta na página
principal da plataforma
Moodle, o SESOP oferece
suporte telefônico à tarde, já
que há um regime especial de
trabalho, além dos mais
imediatos, via TEAMs e EMAILs,
igualmente divulgados no
mesmo local. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Essas palestras deviam ser mais divulgadas. PVMUL012020

Divulgação

DIDES

Servidor/Usuário

Minha sugestão é que pela relevância do material já
elaborado o curso vire um pequeno e-book digital, para
que possamos revisitar de vez em quando. Anotei 17
paginas de caderno das 3 aulas, mas seria bacana ter esse
registro como resultado desses ensinamentos. Lisia
Palombini (mediadora Cejusc Capital e Jecrim Leblon).
WVFES012020 - WORKSHOP VIRTUAL - FERRAMENTAS E
ESTRATÉGIAS EM MEDIAÇÃO

Material

SEDAC

Servidor/Usuário

Poderia alternar o dias dos instrutores pois quem não
pode um dia especifico poderia conhecer o instrutor
noutro dia. WVFES012020

Curso

SEDAC

As palestras são divulgadas na
página da ESAJ, nos links de
inscrição e também por email.
Obrigado pela participação.
A ESAJ fica extremamente feliz
com essa sua observação.
Estamos solicitando para os
novos cursos a partir de
fevereiro de 2021 que tenham
sempre um material escrito
para servir de base de estudo
para o aluno. Obrigado pela
participação.
A ESAJ não tem como fazer
essa alternância de dias.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

3 sugerem mais cursos e workshops como esse.
WVFES012020

Servidor/Usuário

Sugere Curso de Comunicação Não Violenta.
WVFES012020

Servidor/Usuário

Elaborar outros workshops Virtuais proporcionando
acesso para o interior.. regiões mais afastadas.
WVFES012020

Instrutora Rosane Pitanga Sugiro conseguir uma maneira de reproduzir os vídeos
da Silva Guimarães
com melhor qualidade dos áudios. WVFES012020

Curso

curso

curso

Infraestrutura

SEDAC

A ESAJ está desenvolvendo
outras ações de capacitação
correlatas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ possui o curso
presencial e estuda a
possibilidade de ter o curso na
modalidade EAD. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O curso foi oferecido na
modalidade a distância
possibilitando acesso ao
interior. Obrigado pela
participação.

DITEC

Aulas Ao Vivo dependem da
internet e equipamentos fora
do escopo corporativo. Em
virtude da pandemia, as
dependências da ESAJ não
estão em uso para este fim.
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.

Servidor/Usuário

DISPONIBILIZAR O CURSO MAIS VEZES PARA
CAPACITACAO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS ASSISTENTES
SOCIAIS E PSICOLOGOS, POIS MUITOS NAO TIVERAM
ACESSO AO MESMO. PGADO032020

Servidor/Usuário

2 sugestões: Gostaria que houvesse outro curso em
continuação a este, considerando que não houve tempo
hábil para que o palestrante passasse todo o conteúdo,
que é de suma importância, pois justamente a parte dos
procedimentos não deu tempo expor tudo. PGADO032020
- PALESTRA GRAVADA: ENTREGA VOLUNTÁRIA, PARTO
ANÔNIMO E ADOÇÃO EM ÉPOCA DE PANDEMIA

Servidor/Usuário

ANEXAR AO CÓDIGO DO CURSO OS DADOS DA
PONTUAÇÃO E DAS HORAS. PGADO032020

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Para temas de bastante alcance a ESAJ poderia aumentar
um pouco a carga horária a fim de evitar "cortes" por
conta do horário. PGADO032020

A palestra poderia ficar disponível por mais tempo.
PGADO032020

Programação/EAD

Curso

Pontuação

Carga horária

Palestra Gravada

DITEC

Durante o exercício de 2020,
foram ofertadas três turmas
com 200 vagas cada. É preciso
mensurar a oferta com a
procura, buscando equacionar
os custos e atender aos
serventuários. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Em 2021, aumentaremos o rol
de palestras e exploraremos
mais o tema. Obrigado pela
participação.

RAS

Não foi possível identificar o
teor da sugestão. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Infelizmente para o instrutor e
a maioria dos participantes
essa é a carga horária indicada
para aulas diárias. Obrigado
pela participação.

DITEC-SEDIS

Os vídeos das palestras
gravadas ficam disponíveis na
página da ESAJ >> Vídeos
Educacionais. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Sugiro testes somente a nível de avaliar o conhecimento
sem peso - PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC032020

Servidor/Usuário

A única sugestão seria que fossem formadas apostilas que
se pudessem baixar durante ou após o término do curso.
PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL - PGPAC032020

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Deveria haver um meio mais fácil para acessar os cursos a
partir do momento em que se está inscrito deveria haver
um link na própria Esaj e não pelo e-mail. PALESTRA
GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL - PGPAC032020

Observaçao somente a qualidade do som. PALESTRA
GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL - PGPAC032020

Verificação de
aprendizagem

Material didático

Infraestrutura

Infraestrutura

Direção

A verificação de aprendizagem
foi instituída com intuito de
motivar os participantes para
um melhor aproveitamento dos
cursos, além de ser uma
recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
cursos de capacitação de
servidores. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Possuem
apenas caráter sensibilizatório
para o tema. Obrigado pela
participação.

DITEC

O link é sempre o mesmo e é
recomendado nas orientações
que seja colocado na lista de
favoritos do navegador no
email de orientação. Como
muitos participantes não o
fazem, entendemos ser
necessário sempre enviá-lo
para evitar desorientação.
Obrigado pela participação.

DITEC

O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Maiores esclarecimentos de como acessar, digo, quando
está dentro da plataforma ..Sou bem crua em informática
...por exemplo não sabia onde poderia fazer as
perguntas... PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC032020
O palestrante tem uma expertise do assunto e seria muito
bom um curso de 30 horas com ele. - MI Danilo Marques
Borges- PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC032020

Servidor/Usuário

Melhorar o sistema. so fiz uma avaliação. nao consegui
entender como proceder pra fazer a 2 avaliação.
PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL - PGPAC032020

Servidor/Usuário

Mais cursos do assunto. PGPRE032020 - PALESTRA
GRAVADA: A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NA
COBRANÇA DE TRIBUTOS

Servidor/Usuário

Mais cursos práticos de execução fiscal PGPRE032020

Servidor/Usuário

Acho que seria muito produtivo, um treinamento prático
no Portal Eletrônico.FORME022020 - FORMAÇÃO DE
PERITOS JUDICIAIS - ÁREA TECNOLÓGICA E DE
ENGENHARIA

InfraestruturaSuporte

curso

DITEC

Nas palestras gravadas NÃO há
interação com o intrutor.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ em breve terá curso na
modalidade ao vivo sobre o
tema. Obrigado pela
participação.

Suporte

DITEC-SEDIS

Curso

SEDAC

Curso

Curso

Todas as orientações sobre a
forma de acesso são fornecidas
previamente a cada
participante, bem como o
SEDIS e o SESOP mantêm
serviço de suporte durante a
realização da ação de
capacitação. Obrigado pela
participação.
Em 2021, teremos novo ciclo
de palestras sobre o tema de
direito tributário. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ já possui em sua grade o
curso de Execução Fiscal,
verifique nossa programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O aumento de disciplinas no
curso geraria aumento de custo
e provavelmente aumento no
preço. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Acredito que a apostila deva trazer as atualizações
impostas pela legislação, assim como a mudança dos
nomes dos sistemas do TJRJ. Dessa forma, não causaria
algumas incongruências entre o material da apostila e as
aulas.FORME022020

Servidor/Usuário

Como única sugestão, acredito que seria interessante o
envio de alguns laudos periciais considerados adequados
por juízes. Entendo que o escopo vária grandemente
dependendo da tecnologia, mas seria proveitoso para os
alunos de uma forma geral.. FORME022020

Material didático

Material didático

SEDAC

O material foi revisado
recentemente pelo conteudista
- instrutor de Engenharia.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O instrutor pode fornecer
cópias de laudos e exemplos
aos alunos. Tal solicitação
deveria ser feita para o
instrutor. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Senti falta de exercícios que certamente acarretariam em
dúvidas a serem dirimidas. FORME022020

Material didático

SEDAC

Servidor/Usuário

Orientar os professores quanto a utilização da ferramenta
Powerpoint, nem todos apresentavam os slides no modo
tela cheia, o que facilita a visualização por parte dos
alunos.FORME022020

Suporte

DIDES

Servidor/Usuário

Sugiro padronização com teste prévio para o uso de fones
e microfones pelos professores no sistema EAD.
FORME022020

Suporte

DIDES

Infelizmente, o tempo para
ministrar as aulas é pouco.
Mas, os exercícios poderiam ser
solicitados aos instrutores.
Obrigado pela participação.
Os professores são orientados
antes dos eventos. Por se tratar
de modalidade nova, estamos
buscando formas de melhorar a
atuação dos mesmos na
ferramenta. Obrigado pela
participação.
Os professores são orientados
antes dos eventos. Por se tratar
de modalidade nova, estamos
buscando formas de melhorar a
atuação dos mesmos na
ferramenta. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Diminuir o numero de questões, a palestra deve ser sobre
a definição de um tema especifico, para ser definido o
significado e não traduzir em uma aula tese, minuciosa, a
nível de graduação e até pos graduação como pareceu, a
hora de duração da palestre deve ser reduzida evitar o
cansaço do aluno com excesso de informações e slaides,
portanto a sugestão é diminuir as informações e slaides,
simplificar as questões em numero e fórmula, bem como
nas respostas. PGPRE032020 - PALESTRA GRAVADA: A
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DE
TRIBUTOS

Palestra Gravada

SEDAC

Sugiro que a participante
escolha outra modalidade de
ação de capacitação. Nas
palestras ao vivo não temos as
provas. Talvez seja mais
indicado. Obrigado pela
participação.

DITEC

O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Melhorar a qualidade do áudio PGREV032020 - PALESTRA
GRAVADA - REVISÃO DE CONTRATOS EM TEMPOS DE
PANDEMIA

Servidor/Usuário

As palestras direcionadas às modificações na
jurisprudência em tempos de pandemia tem demonstrado
grande adequação do direito à situação atual. Assim,
sugiro mais palestras sobre o tema, e no mesmo nível.
PGREV032020 -PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE
CONTRATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Palestra

SEDAC

Servidor/Usuário

Mais palestras sobre o assunto. Entendo ser importante.
PGREV032020

Palestra

SEDAC

Infraestrutura

A ESAJ está atenta aos novos
temas e atualidades e com isso
sempre tentando inovar.
Faremos novas palestras sobre
o tema em 2021. Acompanhe
nossa programação. Obrigado
pela participação.
A ESAJ está atenta aos novos
temas e atualidades e com isso
sempre tentando inovar.
Faremos novas palestras sobre
o tema em 2021. Acompanhe
nossa programação. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

Cursos com exercícios mas não provas, somente para
exercitar o aprendizado PGREV032020

Servidor/Usuário

Que sejam enviados para o e-mail funcional dos servidores
convites para as palestras promovidas pela ESAJ, assim
como ocorre com as palestras da EMERJ. PGREV032020

Servidor/Usuário

As atividades poderiam ser propostas em um quadro mais
claro. PGREV032020 - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE
CONTRATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Servidor/Usuário

Reduzir o numero de questões e mantendo a avaliação
proporcional, utilizar frases mais curtas nas perguntas
sempre breves e objetivas o melhor possível com
alternativa verdadeiro ou falso sempre, evitar múltiplas
alternativas, PGREV032020

Verificação de
aprendizagem

DIREÇÃO

Divulgação

DIDES

Palestra gravada

SEDAC

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

A verificação de aprendizagem
foi instituída com intuito de
motivar os participantes para
um melhor aproveitamento dos
cursos, além de ser uma
recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
cursos de capacitação de
servidores. Obrigado pela
participação.
As palestras são divulgadas na
página da ESAJ, nos links de
inscrição e também por email.
Obrigado pela participação.
As atividades são assistir à
gravação com atenção,
preencher a verificação de
aprendizagem e a avaliação de
reação. Em vários momentos
elas são explicitadas para o
participante, quando recebe o
email de confirmação e na tela
do ambiente virtual de
aprendizagem MOODLE.
O padrão estabelecido pela
ESAJ para as videoaulas
autoinstrucionais é esse.
Pedagogicamente é
interessante essa
multiplicidade de formas de
perguntar deixando a prova
menos cansativa. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

Que continuem a disponibilizar palestras, mesmo quando
terminar a pandemia. PGREV032020

Servidor/Usuário

Sugiro que tenha mais palestras com o tema covid.
PGREV032020

Servidor/Usuário

2 sugestões: Seria muito produtivo a título de absorver
mais profundamente o conteúdo explanado a
disponibilização dos slides para acesso antes de assistir o
vídeo. - Disponibilidade dos slides na plataforma como
material didático. PGREV032020

Servidor/Usuário

2 sugestões: Quero muiiiiiitas aulas de direito civil com a
Dra Flavia - Mais aulas com a professora Flavia Viveiro
PGREV032020

Servidor/Usuário

As aulas poderiam ter links que fossemos direto, sem
necessidade de login. PGREV032020

palestra

SEDAC

palestra

SEDAC

EAD

SEDAC

Curso/instrutor

Infraestrutura

A ESAJ sempre teve palestras
no seu rol de ações de
capacitação e pretendemos
continuar. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está atenta aos novos
temas e atualidades e com isso
sempre tentando inovar.
Faremos novas palestras sobre
o tema em 2021. Acompanhe
nossa programação. Obrigado
pela participação.
Os palestrantes não são
obrigados a fornecer a
apresentação, por isso elas não
são disponibilizadas em todas
as palestras gravadas.
Recomenda-se assistir as
palestras anotando e voltando
para perfeita absorção do
conteúdo quantas veze o
participante considerar
necessárias. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Teremos outros cursos
montados pela instrutora em
2021. Obrigado pela
participação.

DITEC

O ambiente é corporativo
havendo a necessidade de
identificação para permitir um
ingresso seguro. Obrigado pela
participação

Servidor/Usuário

4 sugerem "QUE TENHA MATERIAL DE APOIO, EXEMPLO
APOSTILA". "O curso tem um conteúdo muito extenso,
seria extremamente importante que houvesse material de
apoio. As aulas gravadas não são o mais prático como
material de apoio. "Poderia dispor as aulas e apostilas"
"Senti falta de material didático complementar.
Como não sou familiarizado com a área de TI, tive muitas
dúvidas ao responder as questões GAOFF012020
GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAR EQUIPES E COLABORAR EM ARQUIVOS COM O
OFFICE 365

Servidor/Usuário

Mais explicações sobre cada tópico apresentado.
GJGRI062020 - GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL

Servidor/Usuário

6 Sugestões de mais aulas para aprimoramento de
mediadores e conciliadores." Curso em mediação
familiar". "Outros workshops abrangendo mediação".
WVDCA012020. WORKSHOP AO VIVO - DESENVOLVENDO
COMPETÊNCIAS AUTOCOMPOSITIVAS: COMUNICAÇÃO

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

S

Sugestão para que as aulas gravadas sejam
disponibilizadas. WVDCA012020.

Sugestão para trabalhar as questões de resumo e
construção de pauta. WVDCA012020.

Material didático

SEDAC

A ESAJ fica extremamente feliz
com essa sua observação.
Estamos solicitando para os
novos cursos a partir de
fevereiro de 2021 que tenham
sempre um material escrito
para servir de base de estudo
para o aluno. Obrigado pela
participação.

curso

SEDAC

Não foi possível identificar o
teor da sugestão. Obrigado
pela participação.

curso

Material

curso

A proposição de ações de
capacitação para mediadores e
Outras Unidades conciliadores é de
responsabilidade do NUPEMEC.
Obrigado pela participação.

DIEPE

Há todo um método de
disponlbilização que envolve
inscrição, lançamento de
frequência, etc. Por isso não é
possível a disponibilização pura
e simples das aulas gravadas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Para isso a carga horária do
curso deveria ser maior e teria
que ser requerido por um
número maior de participantes.
Obrigado pela participação.
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Servidor/Usuário

Sugestão para que as câmeras sejam abertas.
WVDCA012020.

Suporte

DIDES

As câmeras podem ser abertas
caso o professor assim o
deseje, porém, para melhor
andamento da aula e para
evitar problemas de rede,
nossa sugestão é de que as
mesmas permaneçam
desligadas. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Sugestão para que o texto do slide não fique muito no
rodapé. WVDCA012020.

Instrutor

SECIN

Sua sugestão foi encaminhada
às instrutoras. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Sugestão de suporte ativo. WVDCA012020.

Servidor/Usuário

Sugestão de orientação aos tutores sobre uso e
funcionalidade do sistema. WVDCA012020.

Servidor/Usuário

Sugestão para que mais cursos sejam promovidos.
WVDCA012020.

Servidor/Usuário

O curso é muito bom. Seria interessante a apresentação
de casos concretos do inicio ao fim, mesmo que passando
por diversos professores. PAAJ022020.

Atendimento

DIDES

Instrutores

SECIN

cursos

Material didático

Infelizmente não possuimos
técnicos em nosso quadro para
disponibilizar esse tipo de
suporte durante as aulas.
Obrigado pela participação.
Será disponibilizada
capacitação aos instrutores ao
longo de 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
EAD. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os casos concretos são
apresentados pelos
professores, na medida do
possível, porque é preciso
apresentar o conteúdo teórico
alinhado. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Tento em vista mudança da Lei LRF seria bom no início do
ano a título de atualização, possivelmente incrementar 2
aulas sobre os impactos e benefícios trazidos.
PAAJ022020.

O curso dedicou mais tempo aos assuntos gerais da RJ e F
e dedicou pouco à atribuição específica do AJ. Sendo uma
atividade nova para todos nós (Turma) uma maior
explanação sobre a prática seria, ao meu ver, bem vinda.
PAAJ022020.

4 sugestões: A gravação das aulas poderia ser
disponibilizada aos alunos. PAAJ022020.

Necessidade de abordar questões mais práticas.
PAAJ022020.

CURSO

CURSO

material

CURSO

A plataforma remota foi uma otima opção. Ofereçam mais Curso Público
cursos nesta modalidade. PAAJ022020.
externo

SEDAC

Não temos previsão de oferta
de curso de curta duração de
atualização para
administradores judiciais.
Ainda não. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso tem seu conteúdo
alinhado pelo Magistrado
coordenador que define os
assuntos mais importantes à
atividade a serem abordados. É
importante que o aluno
domine a teoria jurídica para o
desempenho da função.
Obrigado pela participação.

DIEPE

Infelizemente não temos no
momento meios técnicos de
disponbilizar a gravação das
aulas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso tem seu conteúdo
alinhado pelo Magistrado
coordenador que define os
assuntos mais importantes à
atividade a serem abordados.
Obrigado pela participação.

DIDES

Muitas turmas estão sendo
oferecidas. A quatidade de
turmas para público externo
são, porém, limitadas.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Uma plataforma onde todos os vídeos possam
permanecer abertos, sem afetar a qualidade da
transmissão, torna a aula mais interessante e dinâmica,
não apenas para os alunos, como especialmente para os
professores. PAAJ022020.

EAD

DITEC

A ferramenta TEAMS é a única
disponibilizada pelo TJERJ,
sendo uma das mais utilizadas
no mercado. No momento, não
verificamos necessidade de
utilização de outra ferramenta.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O curso tem seu conteúdo
alinhado pelo Magistrado
coordenador que define os
assuntos mais importantes à
atividade a serem abordados.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Como sugestão seria interessante que fosse mais prático,
atrelado ao que o AJ vai fazer quando nomeado pelo Juiz.
PAAJ022020.

Servidor/Usuário

Além do pdf, acho que os slides das aulas deveriam ser
disponibilizados como foi o caso da última aula. Isso
sempre ajuda e são informações adicionais que não estão
no pdf. FORMS022020.

Material didático

SEDAC

Servidor/Usuário

Minha sugestão é que a área de saúde seja tão específica
para profissionais não médicos quanto está sendo para os
médicos. FORMS022020.

CURSO

SEDAC

Servidor/Usuário

Disponibilizar material complementar do conteúdo que
não está na apostila.
FORMS022020.

Material didático

SEDAC

Curso

O ppt é material didático de
uso exclusivo do instrutor. A
ESAJ não tem ingerência sobre
esse material e o instrutor cede
se quiser. Obrigado pela
participação.
Estamos estudando a
possibilidade de as turmas
serem voltadas para a
especificidade de cada
categoria profissional.
Obrigado pela participação.
A ESAJ zelo por colocar todo o
conteúdo do curso assim
definido na ementa na apostila.
O professor pode indicar
materiais adicionais a pedido
da turma. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Gostaria de sugerir aula prática acerca do utilização do
sistema de processamento eletrônico e do fornecimento
de modelos ou de processos antigos. FORMS022020.

Servidor/Usuário

ESAJ poderia focar na realização de palestras como esta,
ou seja, que faz parte da realidade do trabalho do
serventuário. PGURG032020

Servidor/Usuário

SUGIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS DE
ACESSO MAIS DESCOMPLICADAS. PGURG032020

Servidor/Usuário

Sugiro que tenha mais palestras sobre o
tema.PGURG032020 PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA
DA PENHA E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Servidor/Usuário

SÓ NECESSITARIA UMA APOSTILA DA MATÉRIA
VENTILADA , MESMO É CLARO QUE EM ARQUIVO PDF.
PGURG032020

CURSO

Palestra

EAD

Palestra

Material didático

SEDAC

Não há como ter aulas práticas
com turmas tão numerosas.
Turmas menores tornariam o
curso extremamente caro e
inviável para o participante.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ oferece diversas
palestras sobre temas variados
ao longo de cada exercício.
Acompanhe nossa programção.
Obrigado pela participação.

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Porém,
entende que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela

SEDAC

A ESAJ terá em 2021 novo ciclo
de palestras sobre o tema da
violência contra mulher.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Possuem
apenas caráter sensibilizatório
para o tema. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Maior carga horária - PGURG032020

Servidor/Usuário

A plataforma não é tal clara na exposição das
atividades.PGURG032020

Servidor/Usuário

Continuar com os cursos sem necessidade de provas
PGURG032020

Servidor/Usuário

Gostaria q ela fosse convidada mais vezes para dar aulas.
Excelente Adriana Ramos de Mello! PGURG032020 PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA E AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Carga horária

SEDAC

EAD

DITEC

Verificação de
aprendizagem

Direção

Instrutor

SECIN

As palestras têm caráter
sensibilizatório para o tema
sendo adequada a carga
horária de até 2h 30 min.
Obrigado pela participação.
A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Porém,
entende que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela
participação.
A verificação de aprendizagem
foi instituída com intuito de
motivar os participantes para
um melhor aproveitamento dos
cursos, além de ser uma
recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
cursos de capacitação de
servidores. Obrigado pela
participação.
A magistrada é sempre
convidadda a participar dos
projetos de capacitação sobre
o tema da Violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Este curso deveria ser feito também pelos Estagiários que
são contratados pelo CIEE e conciliadores PJECA042020 VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Que disponibilizem esses videos de forma mais ampla
para que todos tenham acesso PJECA042020

Boa tarde. Gostaria que o tempo para o estudo fosse
maior e finalizasse no final de semana, fora do expediente
mais assoberbado. PJECA042020

Público alvo

Material didático

EAD

SEDAC

Os colaboradores podem
participar das turmas na
porcentagem de até 20% das
vagas por turma. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os vídeos estão disponíveis de
acordo com cada área de
atuação para os participantes
dos cursos. Obrigado pela
participação.

DITEC-SEDIS

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

Servidor/Usuário

Videos mais curtos, com cada rotina sendo demonstrada
separadamente iria facilitar e otimizar a
consulta.PJECA042020

Curso

SEDAC

Servidor/Usuário

Seria interessante que a vídeoaula fosse degravada, para
que os gabinetes contassem com o rico material à pronta
disposição. PJEGA032020

Curso

SEDAC

Servidor/Usuário

Os instrutores deveriam ser mais didáticos e passar os
seus conhecimentos de maneira mais simples e com mais
detalhes. Porque muitos serventuários têm pouca
experiência no campo da informática. PJEOJ022020

instrutor

SECIN

O curso foi montado a partir de
palestra organizada pela
Presidência em caráter urgente
e emergencial. Ele deverá
evoluir, tornando-se melhor e
mais didático. Obrigado pela
participação.
Infelizmente, não temos
funcionários disponíveis para
tal serviço. Obrigada pela
participação.
Sua sugestão foi encaminhada
à instrutora. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Boa noite, obrigado pelo curso ; acredito que o tutor
poderia falar e acionar as alavancas de comando com
menos velocidade para se compreender com total
segurança, pois para mim PJE é uma novidade, e algumas
vezes não compreendia o que se falava .PJEOJ022020

Servidor/Usuário

Letras da prova muito pequenininhas.. Não consegui
aumentar no meu dispositivo com control FORMP022020

Servidor/Usuário

Sugiro uma melhoria na apostila. Alguns conteúdos se
repetem. Gosto do uso de imagens da tela, ajuda a fixar.
FORMP022020

Servidor/Usuário

Acredito que a apostila poderia ter um formato mais
"acadêmico"/sistemático, de modo que os tópicos sejam
respeitados e indicados no índice de forma
pormenorizada do início ao fim. Isso permite uma
facilidade para encontrar informações pontuais e auxilia
no momento de acompanhar as aulas.FORMT022020

instrutor

Verificação de
aprendizagem

Material didático

Material didático

SECIN

Sua sugestão foi encaminhada
à instrutora. Obrigado pela
participação.

SECIN

Utilizamos uma formatação
padrão e não houve nenhuma
outra reclamação a respeito.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O conteúdo foi alinhado pelo
instrutor conteudista para se
adequar à atividade que será
desempenhada pelo perito.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O conteúdo foi alinhado pelo
instrutor conteudista para se
adequar à atividade que será
desempenhada pelo perito.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Minha sugestão é que fossem gravadas as aulas no ESAJ
para fins de estudos, revisões de dicas ou até mesmo para
quem falta no dia, logo o ambiente mesmo que do
profissional, a ESAJ, deveria gravar uma vez que se faz
também presente e no suporte imediato e disponibilizaria
no site referente a turma com seu número do GREEJ ou
CPF como fazem os Cursos MBA e Outros com Ensino A
Distância, e uma outra sugestão incluir dentro do horário
ou colocar uma aula para se praticar exercícios,
experiências vividas pelos assuntos abordados nos
processos e seus principais modelos da LAUDOS PERICIAIS,
seria importante, pois mesmo tendo as nossas
especializações o mundo do Direito/Judiciário será sempre
novo para quem inicia e precisará de suporte e ou dúvidas
que surgirão no decorrer de cada processo.FORMT022020

Os professores necessitam de mais treinamento com a
ferramenta para ministrar as aulas. FORMT022020

Fazer um workshop sobre o Streaming, focando gravação
para o one drive. WVTEP012020

ATRIBUIR UM PESO MAIOR AS PALESTRAS COM RELAÇÃO
AOS PONTOS. PGBUS032020

Curso Público
externo

Instrutor

Curso

Palestra

DIEPE

O curso não se pretende a
esgotar os temas, havendo a
preocupação de torná-lo muito
longo, o que implicaria no
aumento do custo para o
participante. Com relação à
solução de disponibilização
proposta, não temos condições
técnicas de viabilizá-la.
Obrigado pela participação.

SECIN

Será disponibilizada
capacitação aos instrutores ao
longo de 2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os cursos da ESAJ tem por base
as matrizes de competência,
Tal conhecimento nao está
contemplado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Obedecemos à resolução que
versa sobre a pontuação e a
ESAJ não possui essa
discricionariedade para variar
os pontos de acordo com a
ação de capacitação escolhida.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Sugiro outras palestra sobre o tema. PGBUS032020

A palestra poderia ficar disponível por mais tempo.
PGBUS032020

Palestra Gravada

Palestra Gravada

SEDAC

Acompanhe nossa
programação teremos outras
palestras sobre o tema.
Obrigado pela participação.

DITEC

As palestras, que a equivalente
na modalidade Ao Vivo
ocorrem durante cerca de duas
horas e em horário definido e
delimitado, na modalide
Gravada possuem dois dias de
duração e 24 horas de prazo a
cada um destes dias, o que
entendemos estar em
condizente com a proposta.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Que todas as palestras tenham o tempo máximo de
duração de 2h. PGBUS032020

Palestra Gravada

SEDAC

Servidor/Usuário

As palestras com conteúdo extenso, expostos
detalhadamente, devem ter pontuação maior. Não são 2
horas com matéria simples. Ha de se revisar essa questão.
PGBUS032020

Palestra Gravada

SEDAC

Servidor/Usuário

SÓ FALTOU O FORNECIMENTO DE UMA APOSTILA
PGBUS032020

Material didático

SEDAC

Servidor/Usuário

DEVERIAM MINISTRAR MAIS PALESTRAS NO MÊS DE
DEZEMBRO PRA QUEM NÃO CONSEGUE FAZER DURANTE
O ANO. PGBUS032020

palestra

SEDAC

Todas as palestras, exceto as
primeiras a serem gravadas,
possuem o tempo de 2h.
Obrigada pela participação.
Obedecemos à resolução que
versa sobre a pontuação e a
ESAJ não possui essa
discricionariedade para variar
os pontos de acordo com a
ação de capacitação escolhida.
Obrigado pela participação.
As palestras não possuem
material didático. Obrigado
pela participação.
A programação do mês de
dezembro existente só é menor
em função do recesso forense.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

acho que a navegabilidade da plataforma poderia ser
aprimorada e ficar mais intuitiva. PGBSU032020

Servidor/Usuário

Que os Cursos fossem disponibilizados por mais tempo.
PGCON032020

Servidor/Usuário

Novas palestras como essa. PGCRI032020

Servidor/Usuário

Ótima palestra, mas seria interessante a inclusão de mais
slides para ilustrar os pensamentos. PGCRI032020

EAD

DITEC

Palestra gravada

DITEC

palestra

SEDAC

Curso

SEDAC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Porém,
entende que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela
participação.
As palestras, que a equivalente
na modalidade Ao Vivo
ocorrem durante cerca de duas
horas e em horário definido e
delimitado, na modalide
Gravada possuem dois dias de
duração e 24 horas de prazo a
cada um destes dias, o que
entendemos estar em
condizente com a proposta.
Obrigado pela participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras em 2021. Obrigada
pela participação.
Os slides são de uso exclusivo
do palestrante a ESAJ não tem
ingerência sobre isso. O
material serve de orientação
apenas para o palestrante
podendo o aluno fazer
perguntas que entender
pertinentes via chat. Obrigado
pela sua participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

GOSTARIA QUE A ESAJ DISPONIBILIZASSE CURSOS
DE PORTUGUÊS, GRAMÁTICA, ACENTUAÇÃO, HÍFEN...
PGCRI032020

SUGIRO CRIAR UM CURSO ESPECÍFICO SOBRE
CRIMINOLOGIA. PGCRI032020

Servidor/Usuário

Acho que não precisa mais ter aulas presenciais na ESAJ.
Economia de tempo e dinheiro, principalmente o público.
PGCRI032020

Servidor/Usuário

A professora poderia disponibilizar o slide da aula.
PGDAN032020

Curso

Curso

OUTROS

Material didático

SEDAC

A Direção da DIEPE tem
avaliado a questão. Obrigado
pela sua participação.

SEDAC

A ESAJ cria seus cursos com
base nas necessidades
apontadas no mapeamento de
competência ou demandas
específicas das unidades
solicitantes. No momento, não
temos tal necessidade
apontada. Obrigado pela sua
participação.

DIREÇÃO

A sua sugestão de fato é
interessante. Mas alguns
colegas ainda não se sentem
muito à vontade no ambiente
virtual. Por isso, voltaremos
com as aulas presenciais
quando for permitido. Mas
tendemos a considerar que a
quantidade de turmas a
distância será, daqui para a
frente, sempres superior às
presenciais. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O ppt é de uso exclusivo do
instrutor. A ESAJ não pode
obrigar o instrutor a fornecer.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Acho que para uma palestra curta, como essa, deveria ter
sido dada com menos teoria e mais exemplos praticos.
situações de rotina em diversos ambientes.
PGEAM032020

Servidor/Usuário

Poderia dar mais exemplos concretos para melhor ilustrar
as situações de assédio moral. PGEAM032020

Servidor/Usuário

Esse tema deveria ser estendido a todos os funcionários.
todos deveriam ter acesso ao conteúdo do curso, no
intuito de melhorar as relações profissionais existentes.
PGEAM032020

Palestra Gravada

Palestra Gravada

Público alvo

SEDAC

A palestra tem objetivo
sensibilizatório. Para suprir
outras necessidades de
aprendizado é importante
frequentar os cursos regulares.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras são de caráter
sensibilizatório.Para
aprofundar os temas a ESAJ
desenvolve cursos regulares.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A palestras são disponibiizadas
a todos os servidores. A escolha
do tema fica a cargo de cada
um decidir. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Mais cursos e palestras a distância disponibilizadas pela
ESAJ. PGEAM032020

EAD

SEDAC

Servidor/Usuário

Independente do novo contexto que vivemos, os cursos
deveriam permanecer "on line." Muito mais prático.
PGEXE032020

EAD

Direção

A ESAJ ofereceu 132 atividades
a distância no ano de 2020 e
pretende aumentar a oferta em
2021. Obrigado pela
participação.
A sua sugestão de fato é
interessante. Mas alguns
colegas ainda não se sentem
muito à vontade no ambiente
virtual. Por isso, voltaremos
com as aulas presenciais
quando for permitido. Mas
tendemos a considerar que a
quantidade de turmas a
distância será, daqui para a
frente, sempres superior às
presenciais. Obrigado pela

Servidor/Usuário

Abrir-se mais palestras nesta época de pandemia.
PGEXE032020

Servidor/Usuário

Mais cursos nesse sentido nos proporciona atualização no
conhecimento jurídico PGEXE032020

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Os cursos gravados deveriam ter a possibilidade de serem
acessados em dias e horas mais flexiveis, a atender aos
usuarios. PGEXE032020

Sugiro ter mais cursos atuais como esse que será muito
bem vindo> PGMAR032020

Tentar não ultrapassar o tempo da palestra para
responder perguntas. PGMAR032020

palestra

SEDAC

curso

SEDAC

EAD

Palestra Gravada

Carga horária

A ESAJ ofereceu 132 atividades
a distância no ano de 2020 e
pretende aumentar a oferta em
2021. Obrigado pela
participação.
A ESAJ ofereceu 50 palestras ao
vivo e videoaulas e pretende
aumentar a oferta em 2021.
Obrigado pela participação.

DITEC

As palestras, que a equivalente
na modalidade Ao Vivo
ocorrem durante cerca de duas
horas e em horário definido e
delimitado, na modalide
Gravada possuem dois dias de
duração e 24 horas de prazo a
cada um destes dias, o que
entendemos estar em
condizente com a proposta.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ ofereceu 50 palestras ao
vivo e diversas videoaulas e
pretende aumentar a oferta em
2021. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras são programadas
para durar duas horas com
previsão de 20 minutos para as
perguntas. Não é usual que
ocorra isso, se aconteceu foi de
caráter excepcionalíssimo.
Obrigado pela participação.

ITEM

Servidor/Usuário

As gravações das aulas poderiam ficar acessíveis para
consultas futuras.AVCHE012020

Servidor/Usuário

O curso é muito importante para que possamos gerenciar
com mais e melhores elementos. Deveria haver cursos de
atualização, periodicamente, para os chefes de serventias.
(Monick Souza - 1ª V. Cível de Maricá). AVCHE012020

USUÁRIO

Servidor/Usuário

OBSERVAÇÃO

Solicito que o caminho para abrir o vídeo da Palestra, seja
mais simples e acessível, porque vários servidores são
portadores de deficiência visual, assim, tem grande
dificuldade na navegação. PVMUL012020

Curso

SEDAC

Curso

SEDAC

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

EAD

DITEC

Infelizmente não podemos,
nem temos condições técnicas
de atender a essa sugestão.
Obrigado pela participação.
A ESAJ oferece todo ano curso
para aprofundamento dos
chefes de serventia e o
programa de gestores para
capacitação contínua. Obrigado
pela participação.
RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA
De acordo com as
especificações técnicas, tanto o
aplicativo Microsoft TEAMS
quanto a plataforma MOODLE
de ensino a distância são
acessíveis.
Sabemos, no entanto, que cada
um tem diferentes graus de
dificuldades com as
tecnologias. Estamos fazendo
todo o esforço para atender as
necessidades de todos os
nossos alunos. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

MUITO RUIM PARA ACESSAR A PALESTRA, POIS TIVE QUE
TENTAR VÁRIAS VEZES PARA INGRESSAR NA PALESTRA.
INGRESSEI PELA WEB. PVMUL012020

EAD

DITEC

Servidor/Usuário

Tive muita dificuldade em acessar. PVMUL012020

EAD

DITEC

Servidor/Usuário

O áudio estava baixo. Tive dificuldade de ouvir em alguns
momentos, mesmo meu computador estando no volume
máximo. PVMUL012020

EAD

DITEC

Não é possível depreender o
problema. Porém, a turma
transcorreu com êxito para 481
participantes que foram
aprovados, denotando que
pode ter havido dificuldade
pessoal ou problema técnico na
esfera do participante.
Obrigado pela participação.
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.
O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Foi avisado que teria um atraso e fiquei aguardando e não
comecava. Quando perguntei se já havia começado
porque estranhei a demora fui informada que o atraso
tinha sido só de cinco minutos. Com isso perdi bom tempo
da palestra porque o aplicativo abria o chat mas não abria
a palestra. Tive que sair e entrar de novo entao abria a
palestra e não mais o chat. Queria fazer perguntas e não
pude fazer. O ideal é que se avisaram que teria atraso que
avisassem também que começou porque quem estivesse
com erro teria visto que já havia começado e que está
com problema. PVMUL012020

Acho que a plataforma poderia ser aprimorada.
WVFES012020

Palestra

EAD

DIDES

A DIDES já vêm avisando em
cada palestra quando o evento
efetivamente inicia, colocando
um aviso no chat. Obrigado
pela participação.

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Porém,
entende que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Tive dificuldade de entrar no workshop. WVFES012020

o rodapé do aplicativo tampava algumas frases do slide
compartilhado. WVFES012020

a voz do locutor do vídeo precisa ser mais
convidativa.GJTEA032020

Servidor/Usuário

Poderia melhorar a qualidade de áudio e vídeo.
GJTEA032020

Servidor/Usuário

FALTOU TÃO SOMETE A DISPONIBILIDADE DE UMA
APOSTILA! PGADO032020

EAD

Material

Outros

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

Instrutores orientados quanto
à edição da apresentação. O
aluno poderia tê-los alertado
durante a aula. Obrigado pela
participação.

DIEPE

Essa foi uma palestra fornecida
por uma empresa de
treinamento e o instrutor é
muito experiente, não tendo
havido outra reclamação a
respeito.

EAD

DITEC

Material didático

SEDAC

O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.
As palestras não possuem
material didático. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

O Palestrante apresenta algumas siglas que deveriam ser
esclarecidas a respeito do que se trata. PGADO032020

Fui tentar realizar avaliação de aprendizagem logo após
assistir à palestra e o questionário não estava disponível.
Me senti prejudicada, pois gostaria de fazer assim que
terminasse de assistir para não esquecer o conteúdo.
PGADO032020

Palestra Gravada

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

Infelizmente as palestras
gravadas são autoinstrucionais
e não tem o recurso do chat,
caso fique complicado para o
aluno entender o contexto
sugiro que remeta um email
para escola para que possamos
esclarecer. Nas palestras ao
vivo, o aluno tem a
possibilidade de se manifestar
via chat. Obrigado pela
participação.

SECIN

Nas palestras gravadas a
verificação de aprendizagem
fica disponível durante todo
período do curso, para que o
participante possa realizá-la
assim que terminar de assistir o
video. Não há atividades com
dias e horários pré-definidos.
Obrigado pela participação

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Acho que a navegabilidade da plataforma poderia ser
aprimorada e ficar um pouco mais intuitiva e mais bem
organizada. PGADO032020

O áudio ficou muito baixo. Fui obrigada a assistir com
legenda para entender o que ele estava falando.
PGPAC032020

EAD

EAD

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Porém,
entende que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela
participação.

DITEC

O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Passados mais de uma hora de palestra, no inicio da palestra a
palestrante mencionou termos que foram explicados numa
palestra anterior entendendo ser uma sequência de palestras,
ora não havia requisito para quem participasse houvesse
assistido a anterior o que é prejudicial para o aluno, deveriam
rever os critérios de modo a facilitar o aprendizado, conforme
informado e mostrado na aula existem "um monte" de sumulas,
julgados e etc o que mostra como é complexa a palestra exigindo
do aluno uma atenção enorme para adquirir duas horas apenas e
não se trata de concurso público para saber detalhes do tema,
que palestra seja mais acessível aos menos dotados de
inteligência, foi dito em palestra que seriam trazidos "toneladas"
de julgados, ora quem vai suportar isso? haja vista que deve
haver uma estrutura solida de boa formação em direito e gostar
de direito para aguentar isso. Depois da palestra haver uma
seguencia de dez questões com perguntas complexas e até
algumas com precisão de prazo que a própria palestrante não
falou mas apenas apresentou em slaides o que gera um grau de
dificuldade incrível e que deve ser objeto de apreciação e
mobilização humana por parte de quem elabora isso.
PGPRE032020

Servidor/Usuário

Sem elogios só criticas e apelo para o bom senso humano
e razoável de aplicação de avaliação PGPRE032020

Servidor/Usuário

A palestra teve duração de 2h30m. Seria razoável, ainda,
estimar um tempo de 30 minutos (três minutos por
questão) para responder ao questionário. Temos,
portanto, no mínimo 3 horas de dedicação ao curso.
Contudo, apenas 2 horas são consideradas para fins de
pontuação. Me parece que isso deveria ser revisto.
PGREV032020

Palestra Gravada

SEDAC

Verificação de
aprendizagem

direção

carga horária

SEDAC

A palestra faz parte de um ciclo
de Direito Tributário. As
palestras temas interligados,
mas são independentes entre
si. Não é necessário a assistir a
todas. Os ciclos vêm sendo
muioto bem aceitos de uma
forma geral. Esse, então, vem
sendo particularmente
elogiado. Fica claro na
divulgação que são palestras de
Direito. O participante que não
tenha interessse no tema tem
muitas outras opções.
Lamentamos que não tenha
apreciado. Continuaremos
oferendo ações de capacitação
para atender a todas as
necessidades. Obrigado pela
A verificação de aprendizagem
foi instituída com intuito de
motivar os participantes para
um melhor aproveitamento dos
cursos, além de ser uma
recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
cursos de capacitação de
servidores. Obrigado pela
participação.
A carga horária foi estimada
como satisfatória pela maioria
dos participantes e pela
Direção da ESAJ. Nas palestras
ao vivo não há a realização de
provas. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

O áudio não ficou muito bom. PGREV032020

EAD

DITEC

Servidor/Usuário

Não achei o som tão bom como das outras palestras que
assisti - PGREV032020

EAD

DITEC

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Possibilidade de disponibilizar os slides antes.
PGREV032020

O assunto é complexo e muito denso para ser tratado em
cerca de 60 minutos e exigir respostas em dez questões
que deixa mais o aluno cansado PGREV032020

Material didático

Carga horária

O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.
O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os slides, quando cedidos pelo
instrutor, são carregados na
biblioteca virtual do
capacitação e podem ser
acessadas a qualquer tempo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O participante pode escolher
fazer as palestras ao vivo
quando não terá que
responder as perguntas
escolhendo assim modalidade
de capacitação mais adequada
ao seu perfil. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

A avaliação de conteúdo está desproporcional. Além de
ter que atingir uma nota muito alta, Apesar de ter
atingido a nota, creio que duas tentativas não são
suficientes. Não estamos em um concurso...PGREV032020

Impossível aquisição de conhecimento do conteúdo do
curso sem material de apoio, apostilas. GAOFF012020

A plataforma não permitiu que ao expor os slides os
tutores tivessem acesso aos participantes. A aula remota
já é mais distante, sem a figura do tutor fica mais dispersa
ainda. WVDCA012020.

Verificação de
aprendizagem

Material didático

EAD

SEDAC

O participante pode escolher
fazer as palestras ao vivo
quando não terá que
responder perguntas
escolhendo assim modalidade
de capacitação mais adequada
ao seu perfil. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ fica extremamente feliz
com essa sua observação.
Estamos solicitando para os
novos cursos a partir de
fevereiro de 2021 que tenham
sempre um material escrito
para servir de base de estudo
para o aluno. Obrigado pela
sua participação.

DITEC

Tratam-se de problemas técnicos,
que, muitas vezes, fogem às nossas
possibilidade de intervenção, pois
podem estar relacionados com a
qualidade da conexão tanto do
instrutor quanto do participante.
Estamos fazendo um grande
esforço para levar aos
participantes aulas com a melhor
qualidade. Pedimos desculpas, mas
nem todos os problemas
apresentados conseguem ter
alguma solução. Esperamos que o
seu aproveitamento total das aulas
não tenha sido prejudicado por
esse fato. Obrigado pela

Servidor/Usuário

No segundo dia tive dificuldade em acessar a plataforma.
WVDCA012020.

Servidor/Usuário

Não vi comunicado de acesso ao link da gravação.
WVDCA012020.

Servidor/Usuário

Tive muita dificuldade de entrar.WVDCA012020.

Servidor/Usuário

Na avaliação minha avaliação a questão 8 estava com
duas alternativas iguais de resposta.
c 3a, 2b, 1c
e 3a, 2b, 1c. WVDCA012020.

EAD

EAD

EAD

Verificação de
aprendizagem

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.

DITEC

As aulas são na modalide ao vivo,
ficando a gravação dispoível
apenas no chat da aula. 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.

SECIN

Você tem toda a razão. Faremos a
correção imediata. Sua
colaboração foi preciosa. Obrigado
pela participação.
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Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

A plataforma escolhida poderia ser melhorada.
PAAJ022020.

Qualidade da internet dos professores e acesso ao
conteúdo da aula somente após a aula.
Entendo que o curso deveria contatar e auxiliar o
professor para obter uma melhoria na qualidade da
internet e envio do material antes da aula. PAAJ022020.

Alguns professores poderiam ser menos teóricos e mais
práticos. A maioria é prática. PAAJ022020.

EAD

Curso Público
externo

Curso

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Porém,
entende que a interface é
adequada à realização dos
cursos e amplamente adotada
por instituições públicas e
privadas. Obrigado pela
participação.

DIDES

A apostila do curso é
disponibilizada antes do início
do mesmo. Com relação ao
material de uso do professor,
ele é encaminhado aos alunos
tão logo o professor o
disponibilize, não sendo
obrigatório visto que o material
de curso é a apostila. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O curso tem seu conteúdo
alinhado pelo Magistrado
coordenador que define os
assuntos mais importantes à
atividade a serem abordados,
ministrados po professores
bastante experientes. obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

Acho que faltou o passo a passo somente. PAAJ022020.

Servidor/Usuário

Aulas on line muito extensas. PAAJ022020.

Servidor/Usuário

Alguns materiais que o prof fala em aula que irá
disponibilizar e não são entregues (ou por esquecimento
de envio do prof ou pela ESAJ que não sabe q ele ficou de
enviar... e fica a palavra do aluno contra da ESAJ,
desagradável isso...
Atentar para o tema da aula ministrada ser o que
realmente consta na apostila/cronograma, já que uma vez
terminada a aula, o conteúdo já é considerado dado,
independente de realmente ter sido dado ou não
(especialmente em casos de substituição de professores que são fantásticos, por sinal) PAAJ022020.

Servidor/Usuário

O curso deveria abordar as atividades mais práticas para
função que o perito desempenhará. Respostas aos
quesitos, deixou a desejar. Confecção dos laudos,
sequência logica dos laudos.
Grupo da Saúde totalmente heterogêneo e não aborda as
particularidades para cada profissional.
Perguntas pelo chat deveriam ser lidar pelo moderador
que está presente na reunião. Se o aluno não habilitar o
microfone, é provável que tenha alguma falha no
equipamento e o chat está disponível para ser usado. Não
cabe aos outros alunos ficarem atentando para isso.
FORMS022020.

curso público
externo

Carga horária/curso
público externo

Curso Público
externo

Curso Público
externo

DIDES

Não foi possível entender o
teor da reclamação. Obrigado
pela participação.

DIDES

A carga horária diária de 3h foi
considerada satisfatória e evita
que o curso fique muito
extenso. Obrigado pela
participação.

DIDES

A apostila do curso é
disponibilizada antes do início
do mesmo. Com relação ao
material de uso do professor,
ele é encaminhado aos alunos
tão logo o professor o
disponibilize, não sendo
obrigatório visto que o material
de curso é a apostila. Obrigado
pela participação.

DIDES

O aluno poderá interagir pelo
chat ou através do microfone.
Não existe o papel de
moderador das aulas para
assumir a função de ler
perguntas ao professor. O
curso não se propõe a esgotar
totalmente o tema. De fato
estamos estudando a
possibilidade de formar turmas
mais homogêneas. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

faltou abordar mais objetivamente a nova lei de falencias
PAAJ022020.

Servidor/Usuário

Impossibilidade de acesso em horários alternativos. Quem
trabalha em horário comercial tem muita dificuldade. A
verificação de presença pode ser feita por meio de
visualização da aula. Isso tornaria o curso mais flexível e
melhor aproveitado. As dúvidas não precisam ser sanadas
ao vivo. Quem puder assistir ao vivo e perguntar, tem o
benefício mas quem não consegue parar para assistir com
atenção plena, poderia perguntar por e-mail, por
exemplo. Existe conteúdo que é falado e não se encontra
nem nos slides, nem no pdf. Então, não poder assistir às
aulas com a atenção devida faz com que percamos
conteúdo importante na atuação como perito.
FORMS022020.

Servidor/Usuário

A primeira aula sobre Processamento Eletrônico foi
dispensável. FORMS022020.

Servidor/Usuário

O som da palestra estava um pouco baixo, tive que ligar a
caixa de som. PGURG032020

Curso Público
externo

Curso Público
externo

SEDAC

O curso é voltado par a lei em
vigor e todos os professores
são profissionais atuantes no
mercado e atualizados. A nova
lei não havia ainda sido
sancionada quando o curso
terminou. Obrigado pela
participação.

DIDES

A proposta do curso é de aulas
ao vivo, sem disponibiização de
gravação, o que é informado
no aviso de divulgação do
curso. No momento, não há
previsão de outra modalidade.
Obrigado pela participação.

Curso Público
externo

SEDAC

EAD

DITEC

É importante que o
administrador judicial tenha
noções básicas de
processamento eletrônico.
Obrigada por sua participação.
O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

NÃO RESTA CLARO QUANTAS HORAS VALEM CADA
CURSO. PODERIA CONSTAR ESTA INFORMAÇÃO NAS
DESCRIÇÕES DO VÍDEO.PGURG032020

Servidor/Usuário

Gostaria apenas de observar que a leitura dos slides ficou
um pouco prejudicada. PGURG032020

Servidor/Usuário

Os vídeos aplicados ao curso são iguais aos que a
serventia assistiu quando do treinamento para o PJE
PJECA042020

Servidor/Usuário

Peço mais vagar no detalhamentos dos atos do novo
sistema. PJECA042020

Servidor/Usuário

As orientações em relação ao sistema de funcionamento
da prova, foram insuficientes, tive dificuldade no
entendimento em relação as tentativase e o efetivo envio
FORMP022020

EAD

Palestra Gravada

Curso

DITEC

O local onde estas informações
são mantidas é no ESAJ
INTERNET, onde podem ser
conferidas no momento da
inscrição, no acompanhmento
de cursos ou no histórico,
depois que o resultado é
integrado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Como se trata de palestra
gravada, via teams, isso pode
acontecer. Obrigada por sua
participação.

SEDAC

curso

SEDAC

Curso Público
externo

DIDES

O treinamento aconselhado
para o momento pela CGJ foi
este. Futuramnte, é possível
que tenhamos outros cursos.
Obrigada por sua participação.
O treinamento aconselhado
para o momento pela CGJ foi
este. Futuramnte, é possível
que tenhamos outros cursos.
Obrigada por sua participação.
As orientações são as mesmas
em todas as turmas e não
houve outras reclamações
sobre o item. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Eu, não sei se podemos dizer reclamação, mas sabemos
das limitações que enfrentamos no mundo da tecnologia
de informação, internet e também das que utilizam com
mais frequência e ou não, portanto, o planejamento do
ambiente de trabalho e estudos devem se evitar o
máximo de ruídos ou interferências do local onde se faz
sua vídeo aula/conferência, e ou até reduzir ou ampliar
novos módulos Jurídico ou Exercícios ao invés de terminar
antes do horário ou ter paradas em tela ou releituras da
apostila onde sabemos que o tempo é precioso para
todos. FORMT022020

Um curso necessário, apesar de um tanto redundante em
alguns momentos (o que pode ter sido realizado para
reforço das ideias e conceitos).FORMT022020

Indicação pessoal: apesar de ser algo institucional o Teams
(R) é mais complexo e necessita de internet mais estável
para o funcionamento (algo que devem estar
corrigindo).FORMT022020

Curso Público
externo

Curso Público
externo

EAD

DIDES

Os professores recebem uma
orientação antes do início do
curso. Infelizmente, a
transmissão feita de casa está
sujeita a algum tipo de
intercorrência. O curso foi
muito elogiado, assim como os
professores. Não tivemos otura
reclamação similar. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Como o curso é dividido em
mais de um módulo ministrado
por mais de um professor,
pode, eventualmente,
acontecer de um mesmo tópico
ser repetido por dois ou até
mais. Alinhamos o conteúdo de
forma a evitar que isso
aconteça, mas nem sempre é
possível evitar. De qualquer
forma, serve como reforço,
como você bem observou.
Obrigado pela participação.

DITEC

A ferramenta TEAMS é a única
disponibilizada pelo TJERJ,
sendo uma das mais utilizadas
no mercado. No momento, não
verificamos necessidade de
utilização de outra ferramenta.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Conteúdo da apostila muito repetitivo, esta poderia ser
mais sucinta.FORMT022020

Servidor/Usuário

Achei a palestra um pouco corrida de mais. PGBUS032020

Servidor/Usuário

acho o áudio sempre muito baixo de todas as palestras.
PGCON032020

Servidor/Usuário

PONTOS MUITO BAIXOS PGCRI032020

Servidor/Usuário

Palestra muito cansativa. Muitos slides que foram
praticamente lidos de forma corrida. LAMENTÀVEL, diante
da importância do assunto abordado. PGEAM032020

Material didático

SEDAC

palestra

SEDAC

EAD

DITEC

carga horária

SEDAC

palestra

SEDAC

A apostila é elaborada pelo
professor conteudista para ser
material de apoio a estudos
futuros por isso deve ser o mais
abrangente possível em
informações. Obrigada por sua
participação.
As palestras possuem caráter
sensibilizatório para o tema
apenas. Obrigada por sua
participação.
O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.
Não consegui entender a
reclamação do participante.
Obrigado pela participação.
O usuário deveria escolher
outra modalidade de
capacitação. Não houve
registro na palestra ao vivo
dessas reclamações. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

plataforma ainda é desconhecida PGEAM032020

A penalidade de 60 dias de suspensão para quem deixar
de fazer o curso é muito cruel. Bom seria se reduzisse para
30 dias. PGEAM032020

EAD

PONTUAÇÃO

DITEC

DIREÇÃO

Servidor/Usuário

O conteúdo do tema é muito abrangente. Portanto, não
deveria ter sido explanado em uma única palestra de 2
horas. Tanto que levou mais tempo para ser concluída.
PGEAM032020

Palestra

SEDAC

Servidor/Usuário

Só fez falta mais uma vez a não disponibilidade de uma
apostila própria para o curso. PGEXE032020

Material didático

SEDAC

Todas as orientações sobre a
forma de acesso são fornecidas
previamente a cada
participante, bem como o
SEDIS e o SESOP mantêm
serviço de suporte durante a
realização da ação de
capacitação. Obrigado pela
participação.
Trata-se de norma elaborada
pela a administração superior
do TJ visando a comprometer o
servidor com a capacitação.
Ainda assim é possível levantar
a penalidade caso o superior
imediato do participante
informe que o eventual
abandono se deu por
necessidade do serviço.
Algumas palestras foram com
tempo superior a duas horas
mas depois esse tempo foi
ajustado para duas horas que
melhor se adequa à ação de
capacitação. Obrigado pela
participação.
As palestras não possuem
material didatico escrito, por
vezes os instrutores cedem o
powerpoint. Mas, isso é
discricionariedade do
palestrante.Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

O áudio está muito baixo. Tive que colocar legendas para
entender a palestra PGEXE032020

Servidor/Usuário

Como sou da informática, termos técnicos jurídicos que
surgiram nas perguntas (e não na palestra) tornaram
algumas perguntas com dificuldade inadequada para
quem assistiu e entendeu a palestra. PGMAR032020

Servidor/Usuário

Frases mal formuladas, com ambiguidade. Chamo atenção
para a questão 2 - Provedores de aplicação não devem ser
responsabilizados por conteúdos de terceiros, somente
em caso de não torná-lo indisponível quando depois de
ordem judicial específica. Ou seja, tal ordem judicial não
tem intuito de responsabilizar o provedor, apenas, tornar
o conteúdo indisponível. Dessa forma, a questão causa
dupla interpretação. Se possível revê-la, agradeço.
PGMAR032020

Servidor/Usuário

Palestra elaborada em cima da letra da lei, enquanto que
a verificação de aprendizagem é elaborada em pequenas
observações intervaladas PGMAR032020

EAD

Palestra

Verificação de
aprendizagem

Verificação de
aprendizagem

DITEC

O vídeo foi verificado sem
detecção de qualquer
anormalidade em relação à
qualidade de áudio. Como
sugestão, o usuário deve fazer
uma verificação em seu
equipamento. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Todas as questões têm por
gabarito o tempo da palestra.
Basta o usuário solicitar ao
setor responsável o gabarito e
verificar na fala do palestrante
o que foi perguntado. Todas as
perguntas são realizadas tendo
por base a palestra ministrada.
Obrigada por sua participação.

SEDAC

SEDAC

O questionamento deveria ser
encaminhado ao setor
responsável. Não há como
saber qual foi a questão já que
todas as questões do aluno são
randomizadas e não há como
identificar nem o aluno e nem a
questão. Obrigado pela
participação.
O gabarito é elaborado em
cima do tempo de fala do
palestrante. Basta o aluno
solictar o gabarito ao setor
responsável. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Creio que o gabarito de algumas respostas deva ser
revisto PGMAR032020

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

O questionamento deveria ser
encaminhado ao setor
responsável. Não há como
saber qual foi a questão já que
todas as questões do aluno são
randomizadas e não há como
identificar nem o aluno e nem a
questão. Obrigado pela
participação.
O questionamento deveria ser

Servidor/Usuário

na questão de numero de 10, a resposta considerada
correta pela esaj esta totalmente em desacordo com a
informação verbal e escrita da palestrante! Cabe
exclusivamente a ANPD as aplicações das sanções da LGPD
PGMAR032020

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

encaminhado ao setor
responsável. Não há como
saber qual foi a questão já que
todas as questões do aluno são
randomizadas e não há como
identificar nem o aluno e nem a
questão. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Não disponibilizar esse tipo de curso só no fim do ano,
porque passamos por correição, organização de escala de
férias, escala de plantão, nas serventias cíveis a busca por
mandado de pagamento crescem muito nessa época.
Considero a época do ano mais tumultuada numa Vara
Cível. AVCHE012020

Programação

DIDES

Vamos buscar oferecer o curso
em outros períodos. Obrigado
pela participação.

