ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: JANEIRO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 265
ITEM

USUÁRIO

/ ELOGIOS: 164

/ SUGESTÕES: 67

OBSERVAÇÃO

12 Elogios. PGACO012021- PALESTRA GRAVADA:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES
INFÂNCIAS DO BRASIL- Instrutora Tatiana Oliveira Moreira.
Muito esclarecedora quanto a verdadeira historia.
Excelente palestra.
Conteúdo atual e importante.
Excelente palestra!
ótimo tema
Palestra muito esclarecedora, recheada de dados de quem
Servidor/Usuário conhece bem o tema.
"Muito esclarecedor. Parabens a palestrante.
Sou Assistente Social e esses assuntos fazem parte de nosso
conhecimento. Muito bom"
A palestra foi uma das melhores que tive a oportunidade de
assistir, sob todos os aspectos, em especial em relação ao
conteúdo e a exposição.
Achei a palestrante doce e sua linguagem simples.
Quero parabenizar a palestrante muito amável ao explicar
suas colocações. Excelente Palestrante. 'Boa palestra"

ASSUNTO
TRATADO

Palestra gravada

/ RECLAMAÇÕES: 34

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

09 Elogios -PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA:
INFÂNCIA, CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES
SOCIAIS - Excelente e necessária essa visão sobre o tema!
Parabéns à professora pela iniciativa.
Conteúdo atualizado e exposto de forma didática.
Material pertinente a nossa área de atuação ETICs
Conteúdo excelente! Espero que os assuntos sobre raça,
gênero e seus desdobramentos, sejam abordados com mais
frequência.
Servidor/Usuário Ótima palestra. Tema muito interessante.
Palestrante demonstrou ter vasto conhecimento no tema
abordado.
A professora trouxe um ótimo panorama da realidade social
no Brasil, com muitas referências bibliográficas e de dados.
Gostei muito do tema e da palestrante. Tema
extremamente atual e pertinente para avançarmos como
nação. O caminho para o sucesso de um pais é a inclusão.
Não há outra alternativa.
Ótima palestra

Palestra gravada

14 Elogios. PGANT012021. PALESTRA GRAVADA: PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - PARTE I - Instrutor: Danilo Marques
Borges. Excelente, amei. DIdática perfeita, parabéns ao
professor. Excelente aula.
Aula excelente! Gostaria de elogiar a pessoa escolhida para
a palestra. Mostrou total conhecimento do conteúdo. "A
palestra foi absolutamente sensacional. O magistrado
transmitiu todo o conteúdo de forma clara e didática,
apresentando pleno domínio da matéria.
Gostaria que mais cursos deste tipo e com professores
gabaritados, como o ilustre magistrado, fossem
ministrados com maior regularidade. Fábio Nunes
Servidor/Usuário
Maravilhoso o curso deste juiz. Primeira vez que assisto e
foi sensacional. Quero assistir a segunda parte. EXCELENTE
PROFESSOR
Palestra agregou muito
conhecimento a respeito do Pacote anJcrime
Excelente palestra! Excelente professor!! Transmite como
poucos o Conhecimento! Excelente palestra! O palestrante
foi bastante pedagógico e objetivo no seu propósito. Muito
bom!
Dr. Danilo sempre nos agraciando com seus conhecimentos
e didáJca perfeita!
Palestra excelente, conteúdo maravilhoso e o palestrante
didáJco.

1 elogio à ESAJ. PGANT012021.PALESTRA GRAVADA:
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO
Servidor/Usuário
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PARTE I - Tudo muito
digno. Parabéns à ESAJ pela atuação sempre impecável,

Palestra gravada

ESAJ

11 elogios - PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO
MARCÁRIO - Excelente palestra. Gostei muito do tema em si
e da forma como foi tratado.
muito bom !
Gosto de saber a nota de aprovada no dia que faço a prova,
mas independente da nota sair na hora, vcs poderiam
deixar o curso aberto por mais tempo.
Excelente palestrante. Tema novo para mim. Muito
interessante!
Servidor/Usuário
Professor muito didático e claro.
Excelente aula, conteúdo muito interessante.
A matéria abordada na palestra é muito interessante para
todo cidadão.
professor claro, didático e bastante organizado. além de um
material bem preparado, com vários exemplos
Muito esclarecedor. Parabéns ao professor!
Muito interessante
Ótima palestra!
PJECA012021- VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS – JUIZADOS – SI JORGE LUIZ RODRIGUES
CARREIRO
1- Parabéns a toda equipe.
2- Elogio à equipe da Esaj pois sempre estão prontos a nos
responder, tanto pelo e-mail quanto por telefone. Elogio ao
senso de cooperação da equipe de implantação do PJe.
Dgtec, colegas de Maricá e todos os envolvidos. A gente
Servidor/Usuário espera que esse novo sistema nos permita dar mais
celeridade na tramitação dos feitos, até mesmo em
compensação à falta de servidores em número adequado à
nossa atual demanda. Outro elogio à interessante iniciativa
de disponibilizar o sistema teste/treinamento para que
pudéssemos " brincar " um pouco e facilitar, de alguma
forma, a ambientação com a plataforma.
3- Parabéns aos palestrantes. nota 10.

Palestra gravada

Curso

PJENA012021- VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
NADACS - JECS – SI ALEXANDRE RIBEIRO DE MATTOS 1Este curso ajudou muito, foi bem esclarecedor. 2- Elogios
Servidor/Usuário
para toda a equipe da DGTEC. Sempre sou bem atendido. 3Elogio ao pessoal da Esaj como um todo e a evolução que
nossa escola e nosso TJRJ está conseguindo atingir.

curso

15 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - PGPER012021 - FLAVIA DE ALMEIDA
VIVEIROS DE CASTRO
Quero agradecer o empenho desta equipe em ser paciente
com os servidores destreinados com a internet.
Excelente palestra. Dra. Flavia passou o conteúdo com
muita clareza e segurança.
Gostei muito da palestra. Excelente explanação e conteúdo.
Servidor/Usuário no meu caso curso teve haver com meu trabalho e
considero ele positivo no meu aprendizado
Excelentes conteúdo e explanação. Gostei muito! Clareza e
objetividade
Boa palestra. A professora é bastante didática.
ÓTIMA PALESTRA. ESCLARECEDORA E CONTEÚDO
ENRIQUECEDOR.
Excelente curso. Tanto no que pertine ao aprendizado
quanto a Mestra que tem uma ótima didática e demostra
muito conhecimento. Parabéns!

Palestra gravada

PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - PGPER012021
(CONTINUAÇÃO)
Excelente aula, didática excelente e de fácil entendimento.
Parabéns.
A professora e Juíza é muito didática e objetiva porém o
conteúdo da materia é muito complexo mesmo mas
conseguiu informar e transmitir conhecimento
Primeira vez que lanço mão do EAD no TJ, pois integro o
grupo de risco.
Servidor/Usuário Gostei bastante da possibilidade de iniciar meu
compromisso na ESAJ em janeiro como há alguns anos o
faço, apesar da Pandemia.
OJA Isabella Bardavid
Palestra/curso bastante enriquecedora, sobretudo em
relação ao domínio acerca da maneira de explanar o
conteúdo.
A instrutora é excelente. Inteligente demais.
Parabéns Parabenizo a magistrada que realizou a palestra.
Tranquila. Fala de maneira pausada e com certa didática.
OJA Isabella Bardavid
amo me atualizar

Palestra gravada

E
L
O
G
I
O

11 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PERSPECTIVAS DA
TRIBUTAÇÃO NO PÓS PANDEMIA - PGPOS012021
A Palestra foi perfeita. Eu estava com vários
questionamentos sobre a PEC 45 e 110, que foram
respondidos com muita clareza e objetividade.
Muito obrigado, Excelência!
Excelente.
Excelente palestra
Excelente!
Servidor/Usuário
A palestrante possui total domínio sobre a matéria, e isso é
fundamental. Muito boa palestra.
As palestras são bem diversas, proporcionando um
conhecimento ampliado .
ÓTIMA PALESTRA
muito conteúdo e atualizadíssimo!
A Instrutora, Juíza, é excelente. Parabens! Muito
esclarecedora a palestra
Palestra excelente

Palestra gravada

PJECA012021- VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
Servidor/Usuário CARTÓRIOS – JUIZADOS – SI JORGE LUIZ RODRIGUES
CARREIRO1- Bom curso, com um tema bastante importante

curso

3 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - PJEOJ012021 - ADRIANA CRESPO
BARBOSA DE VARGAS
O meu elogio segue para aqueles que se dedicam a nos
inteirar dos novos sistemas que estão surgindo. Parabéns
Servidor/Usuário
ao Rafael.
Parabéns e muito obrigada a todos os colegas empenhados
nesta tarefa de melhorar nosso trabalho, mesmo diante de
tantas dificuldades que enfrentamos no nosso dia-a-dia.
GOSTEI MUITO, ÓTIMO CURSO

curso

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

11 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - PARTE II - PGCPP012021 - DANILO MARQUES
BORGES
Gostaria de mais aulas de penal e processo penal com o Dr.
Danilo Marques Borges....são excelentes
Muito bom!
EXCELENTE PALESTRA. UM DOS MELHORES CONTEÚDOS
QUE JÁ TIVE NOS CURSOS DA ESAJ. PARABÉNS AO
PALESTRANTE/MAGISTRADO!
Palestra direta, analisando os pontos importantes aplicáveis
Servidor/Usuário à prática, sem descuidar da base doutrinária necessária
para a compreensão dos conteúdos. Nota 10.
Palestra excelente. Conteúdo maravilhoso, palestrante
didático.
Excelente palestra!
Ótimo professor. Passa muito bem o conteúdo.
O professor é muito bom, ótima linguagem.
professor muito didático, trazendo a experiência prática e
explicação detalhada.
Linguagem muito clara e acessível do professor
Excelente explanação sobre o tema! Parabéns ao
Magistrado pela didática e clareza!

Palestra gravada

PGCPP012021
Servidor/Usuário Parabéns à ESAJ pela qualidade dos profissionais que estão
ministrando as palestras.

ESAJ

17 Elogios PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO
FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
Como sempre excelente palestrante. Parabéns !!!
Tudo ótimo!, só a elogiar
Excelente! (6)
Excelente explanação!
Cada vez fico mais feliz com a qualidade das palestras e as
pessoas convidadas.
Adorei essa palestra, realmente muito boa, a didática é
Servidor/Usuário óJma e funcionou muito bem.
Palestrante extraordinário. Contagia a todos
A melhor palestra que já assisJ.
Excelente Palestra. Muita aquisição de conhecimento.
Muito bom o tema
ÓJma palestra, bem esclarecedora.
É o terceiro curso que faço com o Des. Cinelli.
. Tema intetessan[ssimo. ÓJmo professor.
"Amei a Palestra! Grande saber Sociológico, dinâmico com a
apresentação de slides e vídeos!
PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1) Conteúdo muito enriquecedor. Parabéns à palestrante.
2) EXTREMAMENTE ESCLARECEDORA.
Servidor/Usuário 3) Muito boa a palestra.
4) O tema chegou em muito boa hora.
5) Excelente; assunto interessante.
6) Boa palestra.
7) Foi ótima.
8) Tema e conteúdos maravilhosos.

palestra gravada

Palestra gravada

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1) Parabéns à palestrante.
2) Boa apresentação.
3) Excelente; faz a hora passar sem nos fatigar. Parabéns!
4) Ótima.
5) Bem simpática e didática.
6) Professora muito boa, adorei . Transmite conhecimento
de forma clara. Excelente conteúdo e exposição.
7) Excelente abordagem.
Servidor/Usuário
8) Parabéns à instrutora Sandra, que, ao enfrentar
eventualmente alguma dificuldade, buscou sanar
rapidamente o problema e, dessa maneira, dar
prosseguimento à palestra. Devem ser também
consideradas sua simplicidade, desenvoltura e objetividade
quanto à transmissão do conteúdo programático, logo, à
sua completa abordagem no tempo que lhe fora atribuído
para tal fim. Muito obrigado.
9) Ótima palestrante.
10) Sandra, obrigada pela palestra.
11) Ótima, parabéns!

palestra gravada

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
Servidor/Usuário MARTINS REDOVALIO FERREIRA 1) Parabéns à ESAJ pela
forma que está organizando as palestras, com temas
diverso.

ESAJ

PGRED012021- PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - Dra. Katerine Jatahy Kitsos Nygaard.
1)Palestra com bastante conteúdo e teor crítico. Bom para
abrir a mente dos servidores de maneira geral.
2)Palestra excelente, assunto muito interessante e
apresentação clara.
3)EXCELENTE PALESTRA. GOSTEI MUITO.
4)PALESTRA MUITO ESCLARECEDORA, MARAVILHOSA A
Servidor/Usuário
FORMA COMO A DRA EXPLANOU O ASSUNTO.
5)excelente palestra
6) Palestra muito bem conduzida pela Magistrada. Alto nível
de conhecimento e didática. Parabéns!
7)Palestra excelente!!
8)Tema fundamental nos dias de hoje!
9)Palestrante excelente. Por mais eventos com ela.
10)Parabéns á ESAJ por nos brindar com tantas palestras
especiais como esta de hoje.

Palestra gravada

PGRED012021- PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - Dra. Katerine Jatahy Kitsos Nygaard.
**CONTINUAÇÃO
11)Excelente palestra, bastante esclarecedora sobre um
tema atualísimo.
12)Palestrante atuou de forma bem didática e o tema foi
abordado em um momento extremamente oportuno.
13)TEMA IMPORTANTÍSSIMO. ÓTIMA PALESTRA.
14)Excelente conteúdo. Exposição didática.
15)Excelente palestra com conteúdo de abordagem
Servidor/Usuário
profunda sobre o tema e ótima didática. A palestrante
trouxe casos práticos, o que facilitou a compreensão da
realidade.
16)Parabéns Drª Karine pelo curso e pela iniciativa.Abraço!
17)Ótima palestra e palestrante. Tema atual e pertinente.
Ótimo tema para palestras a serem utilizadas para todos os
servidores do tribunal. Aprendizado não só para o trabalho,
mas para a mudança de mentalidade.
18)Excelente palestra!! Nós mulheres nos sentimos
valorizadas com a rede de atendimento à problemática da
violência doméstica.

Palestra gravada

ITEM

08 Elogios - PGIMP012021 - PALESTRA GRAVADA - O
IMPACTO DA COVID-19 NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA Palesreante Dra Letícia D'aiuto Parabéns Dra Leticia!boa palestra, e a Dra fez uma brilhante
exposição.
Ótima palestra!
Palestras
maravilhosas, com equipe competente.
Excelente Palestra .
Ótima
Servidor/Usuário palestrante. Didática ótima, de linguagem muito boa, fácil
de entender. Obrigada!
Maravilhoso.
Excelente
curso Dra. Letícia Daiuto arrasa.
Parabéns! Ótima
palestra, só não gosto da exigência da prova, passo de 9 a
14 horas pausando e copiando para fazer as provas, o que
me causa pioras significativas em minhas dores no corpo
crônicas.
Parabéns Dra Leticia!

Palestra gravada

7 Elogios -- PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A
TRIBUTAÇÃO DA MORTE - palestrante - Dra Leticia D'aiuto .
Parabéns à ESAJ. Está muito bom este estilo de palestras já
gravadas para aproveitamento .
Instrutora muito bem preparada, com densidade de
informações.
Servidor/Usuário Otima palaestra bastante artual.
Muito boa a palestra.
Agradeço a ESAJ e Eminente Palestrante que desenvolveu
um tema árido e espinhoso com tanta propriedade prático
pedagógica. Agradecido pela oportunidade.
Ótimo curso. Agregou conhecimento, foi muito bom!
Muito boa aula. Clara e objetiva

Palestra gravada

USUÁRIO

SUGESTÕES

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

2 sugestões. PGAC0012021- PALESTRA GRAVADA:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES
INFÂNCIAS DO BRASIL- Instrutora Tatiana Oliveira Moreira.
Servidor/Usuário
Mais cursos deste nível.
Muito bom o curso. Inclusive, torço para que mais cursos
com temas relacionados à infância sejam ofertados.

2 sugestões. PGAC0012021- PALESTRA GRAVADA:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES
INFÂNCIAS DO BRASILAvalio que os slides apresentados precisam ser
apresentados de forma que permita a leitura, pois a escrita
Servidor/Usuário aparece em tamanho que não permite a visualização,
principalmente os gráficos.
Entendo
que o material de apoio (por exemplo, slides) podem ficar
sob responsabilidade da equipe de suporte ou algo que o
valha. Assim, o palestrante não precisa se preocupar com
questões técnicas.
1 sugestão. PGAC0012021- PALESTRA GRAVADA:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES
INFÂNCIAS DO BRASIL
servidor/Usuário Para suporte na hora da apresentação, valeria a pena que o
pessoal da ESAJ tivesse o arquivo para que, em havendo
dificuldade da palestrante compartilhar a tela, que a equipe
de apoio pudesse fazê-lo em auxílio.
1 Sugestão. PGANT012021.PALESTRA GRAVADA: PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE
Servidor/Usuário PROCESSO PENAL - PARTE I - Instutor: Danilo Marques
Borges.
Vale a pena mais palestras abordando este tema.

Curso

Material
didático/de apoiopalestra gravada

Suporte

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

o powerpoint é de uso exclusivo
do instrutor e serve de guia para
a palestra, não sendo para esta
imprescindível. Muitos
instrutores sequer utilizam.
Obrigado pela participação.

DIDES

O material de apoio é de uso do
palestrantes. Vamos avaliar a
viabilidade da sugestão
apresentada. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

1 Sugestão. PGANT012021.PALESTRA GRAVADA: PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE
servidor/Usuário PROCESSO PENAL - PARTE I
QUE VENHAM MAIS CURSOS COM O PROFESSOR DANILO ,
ELE É ÓTIMO.
PJECA012021- VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS – JUIZADOS – SI JORGE LUIZ RODRIGUES
Servidor/Usuário CARREIRO
1- Sugiro que, ao longo do tempo, haja módulos específicos
do Pje, explorando todas as funcionalidades de cada tarefa.

Curso/instrutor

curso

SEDAC

Em breve teremos, acompanhe
nossa programação. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Na medida do possível a ESAJ
está se esforçando para isso. No
entanto, há no PJERJ hoje poucos
instrutores habilitados. Obrigado
pela participação.

PJECA012021- VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS – JUIZADOS – SI JORGE LUIZ RODRIGUES
CARREIRO
Servidor/Usuário
1- FALTOU ENSINAR COMO ENVIA CARTA PRECATÓRIA. O
JUIZO DE BRASÍLIA SÓ RECEBE PELO PJE E TEMOS MUITA
DIFICULDADE DE ENVIAR.

Curso-EAD

SEDAC

O curso é com tutoria a pergunta
poderia ter sido feita para o
instrutor. Obrigado pela
participação.

PJENA012021- VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
NADACS - JECS – SI ALEXANDRE RIBEIRO DE MATTOS
Servidor/Usuário
1-Mensagem um pouco mais objetiva de confirmação de
passos. Algo a melhorar na interface homem-máquina

Curso-EAD

Outros

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

SEDAC

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

PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - PGPER012021 - FLAVIA DE ALMEIDA
Servidor/Usuário
VIVEIROS DE CASTRO
Que sejam dadas palestras sempre nos motivando ao
trabalho.

Palestra

Servidor/Usuário

PGPER012021
sintetizar mais o tempo e o tema.

Carga horáriaPalestra

PGPER012021
Eu acho que Deveriam permitir acesso ao conteúdo anterior
Conteúdo-Palestra
Servidor/Usuário
das palestras desse ciclo para quem ainda não assistiu.
oportunizando a complementação desses tópicos.

SEDAC

As palestras são programadas
para durar duas horas com
previsão de 20 minutos para as
perguntas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Todas as palestras que compoem
um ciclo estão sendo oferecidas
na modalidade a distância, sendo
importante que o participante
defina a ordem de realizá-las.
Obrigado pela participação.

PGPER012021
Servidor/Usuário video aula que desse dicas importantes para o
processamento eletronico.

Curso - EAD

SEDAC

PGPER012021
Mais cursos on-line sobre atividades específicas do servidor,
Servidor/Usuário eu, por exemplo, sou Oficial de Justiça e gostaria de ter
mais cursos de atualização e questões específicas do meu
trabalho.

Curso - EAD

SEDAC

PGPOS012021
Servidor/Usuário
pediria temas bem atuais, como esta última palestra.

Palestra

SEDAC

A ESAJ oferece curso regular de
processamento eletrônico. na
modalidade de aulas ao vivo pelo
Teams. Acompanhe a
parogramação. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está oferecendo novos
cursos para Oficiais de Justiça na
modalidade de aulas ao vivo pelo
Teams. Acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de palestras
em 2021. Obrigado pela
participação

PGPOS012021
Servidor/Usuário A Dra. Letícia poderia disponibilizar os slides para quem se
inscreve na palestra.

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO
Servidor/Usuário Sugiro live sobre vacinas Anti-Covid 19 (tipo de material,
possíveis contraindicações etc)

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO Servidor/Usuário
Gostaria de ter acesso a mais palestras sobre o tema.

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO
Houve falha de conexão na aula original, gerando um
tempo perdido. Justamente, por nos transmitirem uma
Servidor/Usuário
gravação dessa aula, o vídeo poderia ter sido previamente
editado para tirar o tempo gasto (alguns minutinhos) na
tentativa de recuperar a normalidade da situação.

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO.
Só tem uma coisa que gostaria de falar para vcs professores
Servidor/Usuário da ESAJ, eu gosto de fazer cursos, mas não gosto de fazer
prova não, rsss.

Material Didático

Palestra

Palestra

infraestrutura-EAD

Verificação de
aprendizabem

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

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

DITEC

O vídeo encontra-se disponível
na página da ESAJ sem
intercorrências. Obrigado pela
participação.

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.

Servidor/Usuário

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO Por mais cursos interessantes como esse.

Palestra

PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS
O tema foi explorado de modo muito superficial. Seria
Conteúdo-Palestra
Servidor/Usuário interessante trazer mais casos reais e mostrar como o
racismo e a necropolítica atuam no cotidiano das pessoas. A
palestrante mostra que conhece bem o tema mas teve
dificuldade em transmitir seu conhecimento.
PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
Servidor/Usuário CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS dinamizar as palestras

PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS Servidor/Usuário
Criação de um curso específico sobre racismo e gênero para
as Equipes Técnicas das Varas de Família da Capital.

PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
Servidor/Usuário CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS Gostaria de mais temas na área da infância e juventude.

Palestra

Curso

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ está desenvolvendo
outras palestras sobre o tema.
Na verdade, o caráter é
sensibilizatório. Para
aprofundamento dos temas
temos outras modalidades de
capacitação na escola. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ usa a ferramenta TEAMS
que não dispõe de muitos
recursos. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A demanda, se houver um
número expressivo de servidores
a serem treinados, deve ser
encaminhada via DIATI para a
Administração da ESAJ. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS
É interessante manter os temas da palestra, tão
Servidor/Usuário
esclarecedores sobre as desigualdades, falta de políticas
públicas e adequação da política de cotas às realidades tão
diferentes e injustiçadas.
PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
Servidor/Usuário CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS Gostaria de mais palestras como esta.
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Palestra

Palestra

PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
Servidor/Usuário CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS - testar Infraestrutura -EAD
videos com antecedência .

SEDAC

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

SEDAC

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

DITEC

Palestras gravadas são baseada
em palestras Ao Vivo, que
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.

S
VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ012021 - ADRIANA CRESPO BARBOSA DE
VARGAS
Servidor/Usuário
Seria muito bom fosse disponibilizado os slides usados na
aula. Além disso, deveria ser feito um manual do PJE assim
como tem um manual do SEEU.

PJEOJ012021 - Orientar os palestrantes dos EADs a falarem
de maneira mais pausada, com melhor dicção. Algumas
Servidor/Usuário
palavras foram perdidas no áudio devido à maneira como
foram pronunciadas.
3 SUGESTÕES - PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - PARTE II - PGCPP012021 - DANILO MARQUES
Servidor/Usuário BORGES
mais curso bons. Parabéns.
Que sejam feitas mais palestras neste molde.
Gostei muito tema e gostaria de mais cursos sobre.

Servidor/Usuário PGCPP012021 - Ter mais tempo de duração

SEDAC

O PJE é um sistema novo e a ESAJ
até a presente data tem poucos
instrutores capacitados a
elaborar materiais, mas em breve
acredito que teremos um quadro
mais robusto. A medida que o
sistema for implantado
plenamente. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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.

curso

SEDAC

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

Carga horária-EAD

DITEC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

Material Didático

Videoaula/EAD

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1) Curso que todos os servidores deveriam fazer. Deveria
ser colocado mais cursos desse estilo, tipo relações
interpessoais no trabalho.
2) Esse tema abordado na palestra, tão importante,
delicado, que retrata muito a realidade que muitos
servidores vivenciam no Tribunal de Justiça, deveria ser
obrigatório. Todos deveriam assistir, para termos um
Servidor/Usuário ambiente mais saudável, mais humano.
3) Mais palestras relacionadas à saúde mental dos
servidores.
4) Mais palestras com esse tipo de tema que envolve o
social e o comportamento humano.
5) Tema muito relevante e urgentíssimo para a realidade do
TJ.
6) Mais palestras sobre o tema.
7) Mais palestras do tipo, são muito bem-vindas.
8) Deveria ser obrigatório aos servidores fazer todos os
anos.

Palestra

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
Servidor/Usuário 1) Discordo do gabarito da 2ª questão de minha 1ª tentativa
sobre o Nexo Causal como sendo falsa, pois no vídeo a
1:15:40 segundos fala que o correto tem a ver com as
condições de trabalho.

Gabarito verificação de
aprendizagem

SEDAC

A ESAJ está desenvolvendo
outras palestras sobre o tema.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O aluno pode recorrer da
questão através de email
fundamentado. Obrigado pela
participação.

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1)maior tempo para as etapas entre a palestra e verificação
Carga horária-EAD
Servidor/Usuário
de aprendizagem.
2) Gostaria de solicitar mais tempo por conta do trabalho
do oficial de justiça e o agendamento para fazer em dois
dias.
1 sugestão PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO
FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
Servidor/Usuário OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
Poderia ser disponibilizado ao aluno um arquivo em pdf
com o texto da palestra.
4 sugestões PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A
OCASIÃO FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
O curso foi muito bem ministrado. Gostaria de mais cursos
Servidor/Usuário assim.
sugiro mais palestras como estas e o professor foi
excelente.
PRECISAMOS DE OUTRAS PALESTRAS COMO ESSA.
Mais palestras com temas interessantes como o dado.

Material Didático

Palestra

1 sugestão PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO
FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
Servidor/Usuário OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
EAD-Carga horária
disponibilizar a palestra/curso por um período maior para a
conclusão.
1 sugestão PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO
FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
Servidor/Usuário OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
Palestra
Gostaria que tivessem mais palestras sobre criminologia,
em especial sobre a obra de Beccaria.

DITEC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

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

DITEC

SEDAC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

Faremos outras palestras com o
Desembargador. Obrigado pela
participação.

1 sugestão PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO
FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
Servidor/Usuário OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
Infraestrutura - EAD
Muito boa a palestra, entretanto o som do microfone do
palestrante ficou baixo para mim.

1 sugestão PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A OCASIÃO
FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
Material
Servidor/Usuário
OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli.
Didático/de apoio
mais slides

PGRED012021- PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
Servidor/Usuário CONTRA A MULHER - Dra. Katerine Jatahy Kitsos Nygaard.
1)Sugiro que as palestras possam ser concluídas nos finais
de semana, quando se tem mais tempo livre.

Carga horária -EAD

DITEC

SEDAC

DITEC

As palestras gravadas são
baseadas em palestras Ao Vivo,
que 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.

O ppt é de uso exclusivo do
instrutor. Obrigado pela
participação.
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.

PGRED012021- PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - Dra. Katerine Jatahy Kitsos Nygaard.
Servidor/Usuário Se Maria da Penha ainda estiver viva então me parece que a
2ª questão da prova é falsa e não verdadeira.

PGRED012021- PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
Servidor/Usuário CONTRA A MULHER - Dra. Katerine Jatahy Kitsos Nygaard.
1)Mais palestras com a Dra. Katerine.
2)Uma maior abordagem acerca da violência nos locais de
trabalho.
02 Sugestões - PGIMP012021 - PALESTRA GRAVADA - O
IMPACTO DA COVID-19 NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA
Servidor/Usuário Mais palestras com este enfoque.
Que
tenham mais palestras assim, tão interessantes e com um
tema tão atual
PGIMP012021 - PALESTRA GRAVADA - O IMPACTO DA
COVID-19 NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA
Servidor/Usuário
Deixar a palestra disponível no sistema por um período
maior para a conclusão do curso.

PGIMP012021 - PALESTRA GRAVADA - O IMPACTO DA
COVID-19 NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA
Servidor/Usuário
Aumentar o tamanho da fonte, pois mesmo usando meu
óculos multifocal já fica bem difícil enxergar.

Gabarito Verficação de
aprendizagem

Palestra

Palestra

EAD-Carga horária

infraestrutura-EAD

SEDAC

O aluno pode recorrer da
questão através de email
fundamentado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

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

DITEC

DITEC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

A fonte é gerada pela inteligência
artificial do Youtube e seu
tamanho corresponde à
configuração do perfil do usuário
no aplicativo de "streaming",
podendo ser ajustada no próprio
player conforme a necessidade
pelo próprio usuário. Obrigado
pela pela participação.

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
Servidor/Usuário MORTE - Gostaria de sugerir mais palestras com a juíza Dra.
Letícia. Ela é uma excelente expositora!
PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE Gostaria de sugerir que a Dra. Letícia desse um
servidor/Usuário curso de direito tributário aos servidores. Ela é muito
didática e faz com que a matéria seja aprendida de forma
leva.

Curso-instrutor

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
Servidor/Usuário MORTE
mais tempo para efetuar o término do curso.

EAD-Carga horária

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE -Esta palestra estava com algum problema entre o
Servidor/Usuário
som e a fala. Um estava com retardo em relação ao outro.
Não sei o que houve. Só aconteceu nesta.
ITEM

Palestra

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE
Poderíamos ter acesso continuamente a esta palestra , pois
Servidor/Usuário
trata-se de um suporte eficaz a nossa atividade, mormente,
para quem atua em Cartório da Dívida Ativa ou
competência afim.

Infraestrutura- EAD

ASSUNTO TRATADO

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ irá fazer novo ciclo sobre
o tema tributário em 2021 e
poderemos explorar um pouco
mais os assuntos. Obrigado pela
participação.

DITEC

DITEC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.
O vídeo foi substituído e
encontrata-se disponível na
página da ESAJ sem
intercorrências. Obrigado pela
participação.

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

SEDAC

Todas as palestras ficam
permantemente disponíveis na
página da ESAJ na intranet em
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/gu
est/servicos/videos/videoaulas/e
saj.
Para
acessar você deverá estar
"logado" no portal. Obrigado
pela participação.

1 Reclamação. PGACO01201.PALESTRA GRAVADA:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES
servidor/Usuário
INFÂNCIAS DO BRASIL.
O som dessas palestras, muitas vezes, é baixo.

PGSOC012021 - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
Servidor/Usuário CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIA - Os
vídeos não foram mostrados, só saiu o áudio

infraestrura-EAD

infraestrura-EAD

DITEC

DITEC

Palestras gravadas são baseadas
em palestras Ao Vivo, que
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.

Sentimos muito pelo ocorrido.
Todas as palestras ficam
permantemente disponíveis na
página da ESAJ na intranet em
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/gu
est/servicos/videos/videoaulas/e
saj.
Para
acessar você deverá estar
"logado" no portal. Obrigado
pela participação.

01 Reclamação- PGANT012021. PALESTRA GRAVADA:
PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PARTE I -Instutor: Danilo
Servidor/Usuário Marques Borges.
Gostaria de solicitar mais tempo entre a palestra e a
veriﬁcação.

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO Servidor/Usuário sistema falho som deficiente

EAD-Carga horária

infraestrura-EAD

DITEC

DITEC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

Palestras gravadas são baseadas
em palestras Ao Vivo, que
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.

PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - PGPER012021 - FLAVIA DE ALMEIDA
Servidor/Usuário
VIVEIROS DE CASTRO
melhorar o som, estava com um desnível de volume e com
ma qualidade, SOM BAIXO.

PGPER012021
Servidor/Usuário Foi complicado este mecanismo online. Estou sem costume
de me adequar a esta plataforma.

infraestrura-EAD

EAD

DITEC

Palestras gravadas são baseadas
em palestras 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.

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.

PGPER012021
Senti apenas 2 desconfortos: o primeiro foi de ordem
Servidor/Usuário técnica, com a impossibilidade de aumentar as imagens na
tela, tanto da própria palestrante, quanto de seu roteiro,
OJA Isabella Bardavid

PGPER012021
Senti apenas 2 desconfortos: o segundo está relacionado
Servidor/Usuário
ao baixo conceito da Palestra (apenas 2 horas).
OJA Isabella Bardavid

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO -A
Servidor/Usuário palestra deve ter menos conteúdo para ser melhor
aproveitada.

R
E

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ012021 - ADRIANA CRESPO BARBOSA DE
VARGAS
1-Curso ruim, o instrutor fala muito rápido e demonstrou
estar inseguro, passando tal insegurança pelo menos para
Servidor/Usuário
mim.
2-Áudio péssimo.
3-Realmente difícil compreender algumas frases que
tiveram palavras "comidas" ou mal pronunciadas.
4-Curso acrescentou muito pouco

Infraestrutura- EAD

Palestra-pontuação

Palestra

EAD

DITEC

As palestras gravadas rodam em
streaming na plataforma do
youtube e o player permite a
colocação em tela cheia.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ oferece outras ações de
capacitação com carga horária
maior. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

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.
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PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PARTE II Servidor/Usuário
carga horária-EAD
PGCPP012021
Pouco tempo entre a palestra e o término para o ouvinte.

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1)Lamento que um tema tão importante tenha se perdido
em uma narração monótona e com a repetição de
conceitos. Teorizar sem trazer para casos rotineiros,
Servidor/Usuário principalmente de uma realidade que se encontra presente
em nossa vida profissional, não agrega em nada para um
ativismo concreto para a melhoria desta triste realidade.
2) A palestra só entrou no tema principal (no ambiente de
trabalho) após 58 minutos, assim o mesmo teve que ser
tratado de forma corrida pela falta de tempo. Faltou
objetividade na introdução a qual parecia o tema principal.

Palestra

DITEC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Lamentamos sua insatisfação
com o enfoque da palestra, que
recebeu muitos elogios e
somente essa reclamação
referente à palestrante, que é
instrutora da ESAJ, bastante
experiente, e sempre muito bem
avaliada. Obrigada pela
participação.

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
Servidor/Usuário 1) No vídeo do Sérgio Cortella o som estava um pouco
abafado. Entrei no youtube para entender melhor.
2) Não sei se é meu computador o som mesmo no máximo
é muito baixo.

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1) O vídeo estava dando erro. São poucos dias disponíveis
para assistir à palestra. Se ocorre algum erro de sistema
Servidor/Usuário
como este, ou algum imprevisto para a pessoa, ela acaba
sendo punida a não aprender por 60 dias. É de certa forma
uma prática incoerente com o próprio propósito de
educação da Escola, punindo o servidor retirando dele a
possibilidade de aprender por dois meses!!!!

infraestrura-EAD

infraestrura-EAD

DITEC

DITEC

Palestras gravadas são baseadas
em palestras Ao Vivo, que
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.

Está em estudo o aumento do
tempo de disponibilização das
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.

PGEAM012021- PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO -SANDRA MARIA
MARTINS REDOVALIO FERREIRA
1) A ESAJ deve considerar que estamos em um período
crítico neste biênio 2020/21. A pandemia modificou rotinas
implantadas há anos em nossas vidas pessoais. Portanto, se
faz necessário reavaliar o tempo das palestras. Mais de uma
Servidor/Usuário hora torna o processo cansativo e improdutivo para o
aprendizado. Afinal de contas, quem opta por esta
modalidade está em sua residência e tem que dividir o seu
tempo de atenção à família e aos afazeres domésticos com
as tarefas profissionais que, até bem pouco tempo, a
maioria de nós desempenhava presencialmente no
ambiente de trabalho. NUNCA MAIS!
2) palestras com tempo menor. No máximo 1h e 30'.

1 reclamação PGCRI012021 - PALESTRA GRAVADA: A
OCASIÃO FAZ O LADRÃO: REVISITANDO AS TEORIAS DA
Servidor/Usuário
OPORTUNIDADE. Des. Wagner Cinelli. Mais tempo para
expirar a inscrição.

PGRED012021- PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
Servidor/Usuário
CONTRA A MULHER - Dra. Katerine Jatahy Kitsos Nygaard.
1)Deveriam deixar a política de fora dos cursos da esaj. Me
senti num comício do PSOL.
2)TENHO DEFICIENCIA AUDITIVA , POR ISSO A DIFICULDADE
DE ACOMPANHAR O CURSO. O IDEAL SERIA SE LEGENDASSE

Carga horária

Inscrição

Palestra

SEDAC

Lamentamos sua insatisfação, As
palestrass são programadas para
durar duas horas com previsão
de 20 minutos para as perguntas.
Esta palestra recebeu muitos
elogios e somente essa
reclamação quanto à carga
horária. Obrigado pela
participação.

DIDES

As inscrições são encerradas ao
acabarem as vagas ou no prazo
determinado a fim de que haja
tempo hábil para realização dos
procedimentos necessários.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras gravadas possuem
opção de acionamento da
legenda. Lamentamos sua
insatisfação com o enfoque da
palestra, que recebeu muitos
elogios e somente essa
reclamação. A palestrante é
instrutora da ESAJ, muito bem
avaliada. Obrigado pela
participação.

PGIMP012021 - PALESTRA GRAVADA - O IMPACTO DA
Servidor/Usuário COVID-19 NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA
Maior prazo para encerrar a inscrição.

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE -1-houve um certo delay no som
Servidor/Usuário
2- Não havia sincronismo em alguns momentos.
3-O som e a imagem não estavam sincronizados.

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE A verificação de aprendizagem teve uma questão sobre
Servidor/Usuário
IPVA, apesar de ser mencionado no curso, este imposto
foge ao tema proposto que é a tributação em decorrência
da morte.
PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE -O período de avaliação do curso deveria ser de três
Servidor/Usuário
dias e não apenas de dois dias. A densidade dos conteúdos
exige mais tempo para respondermos ao questionário.

PGMOR012021 - PALESTRA GRAVADA - A TRIBUTAÇÃO DA
Servidor/Usuário
MORTE -A instrutora fala muito rápido.

Inscrição

EAD

Revisão questão VA

Carga horária

Palestrante

DIDES

As inscrições são encerradas ao
acabarem as vagas ou no prazo
determinado a fim de que haja
tempo hábil para realização dos
procedimentos necessários.
Obrigado pela participação.

DITEC

O vídeo foi substituído e todas as
palestras ficam permantemente
disponíveis na página da ESAJ na
intranet em
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/gu
est/servicos/videos/videoaulas/e
saj. Para acessar você deverá
estar "logado" no portal.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As questões são montadas com
base na palestra dada e não no
tema exclusivamente. Tudo que
é falado pode ser cobrado nas
questões. Obrigado pela
participação.

DITEC

SEDAC

A sugestão está em estudo.
Obrigado pela participação.

A palestrante foi muito elogiada
e não houve nenhum outro
apontamento nesse sentido.
Obrigado pela participação.

PGIMP012021 - PALESTRA GRAVADA - O IMPACTO DA
COVID-19 NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA -não gosto da
Servidor/Usuário exigência da prova, passo de 9 a 14 horas pausando e
copiando para fazer as provas, o que me causa pioras
significativas em minhas dores no corpo crônicas.

PGRIO012021 - PALESTRA GRAVADA: DIREITO MARCÁRIO Servidor/Usuário Aula pouco didática, leitura de slides e pouco dinamismo do
instrutor. De dar sono.

Verificação de
aprendizagem

Palestra gravada

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

O palestrante foi muito
elogiado e não recebemos
nenhuma outra reclamação
nesse sentido. Obrigado pela
participação.

