ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: MARÇO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 1219 / ELOGIOS: 983
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/ SUGESTÕES: 170

OBSERVAÇÃO

135 elogios - PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A
MULHER NO PODER JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco
Vilardo.
-Tema atual. Trouxe estatísticas. Nos fez refletir.
-Tema excelente! Palestra maravilhosa! Quantas reflexões
importantes! Parabéns !
-Gostei muito das indicações literárias. Além disso, a
palestrante abordou de maneira muito clara e rica o
conteúdo. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade!
-Excelente ciclo de palestras! Assistirei a todas, com
certeza. Trouxe à reflexão o que estamos acostumadas
muitas a vezes a ter como normal em nossa família, no
nosso ambiente de trabalho e na sociedade como um
todo. Como bem disse a doutora, precisamos refletir,
debater, questionar e mudar essa concepção histórica do
"lugar da mulher" na nossa cultura e sociedade. Parabéns!
-Temas como este são estimulantes, principalmente para
nós, mulheres, presentes e atuantes e com grande
responsabilidade no Judiciário.
-É sempre enriquecedor assistir a palestras que auxiliam a
identificar a importância do papel mulher em todas as
esferas, principalmente, dentro do Poder Judiciário que,
até então, é tido com um espaço ainda muito patriarcal.

ASSUNTO
TRATADO

Palestra ao VIVO

/ RECLAMAÇÕES: 66

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA

servidor/usuário

- PVMPJ012021 - CONTINUAÇÃO:
-Palestra com assunto importante e atual, comunicação
clara e objetiva da palestrante.
-EM TEMPOS DE PANDEMIA, É MUITO BOM PODER
REALIZAR OS CURSOS E PALESTRAS ONLINE.
-Dra. Maria Aglaé discorreu sobre questões
importantíssimas para as mulheres. Que o TJRJ assuma
uma posição de vanguarda na luta por mais respeito e
espaço para todas as mulheres que trabalham e
frequentam a casa.
-A capacidade de expressar os pensamentos de forma que
o cidadão médio possa entender tornou a palestra mais
agradável e certamente o conteúdo foi melhor absorvido.
Também adorei os livros que ela trouxe.
-A palestra foi extremamente organizada, bem explanada .
A confecção dos slides foram sobremaneira elucidativos e
com objetividade na dose correta, bem assim o
posicionamento da palestrante relativamente ao tema
proposto transcorreu de maneira lógica , pontual ,
trazendo à baila indicações de leitura sobreposse
relevantes.

Palestra ao VIVO

servidor/usuário

servidor/usuário

PVMPJ012021 - CONTINUAÇÃO:
-Gosto muito de assistir às palestras da Dra Maria Aglaé,
sobre temas bastante atuais, que desenvolve nosso olhar
crítico sobre as questões trazidas, estimulando o
aprendizado e o aprofundamento dos assuntos debatidos.
-Excelente iniciativa da ESAJ em promover temas tão
importantes.
-Como sempre a ESAJ está de parabéns.
-Excelente a ideia de transmitir conhecimento por esta via.
-Excelente palestra (51)

98 elogios: PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A
IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE
FEMINICÍDIO - MI Katerine Jatahy
-Já trabalhei com essa juíza foi perfeita a palestra
Parabéns!
-Objetividade, clareza, boa abordagem do tema, reposta
esclarecedoras.
-Vocabulário acessível.
-Parabéns pela forma clara e objetiva da palestra, bem
como dos quesitos mostrados que facilitam e muito a
compreensão . grata
-7/98-Excelente palestrante.
-Mais uma excelente oportunidade de aquisição de
conhecimento através das palestras ofertadas pelo
Tribunal.
-Muito satisfeito! É sempre importante trazer estas
questões para debate.
-COMO TODAS AS PALESTRAS DA ESAJ MARAVILHOSA

Palestra ao VIVO

Palestra ao VIVO

PVRIS012021- CONTINUAÇÃO:
-Curso ministrado com bastante sucesso.
-Com certeza essa foi uma das melhores palestras que já
assisti. A palestrante é muito didática e trouxe situações
fáticas bem atuais fazendo um comparativo com casos
públicos da mídia.
-44/98- Excelente palestra.
- Mais uma ótima palestra! Vcs estão de parabéns com a
escolha dos assuntos!
-Parabéns à ESAJ
-A equipe da ESAJ tem se saído bem ante as
intercorrências técnicas desagradáveis, como a falha de
conexão que aconteceu durante a Palestra de hoje.
-O material apresentado pela Juíza é excelente.

Palestra ao VIVO
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73 Elogios -PALESTRA AO VIVO: OS LIMITES AO PODER DE
TRIBUTAR E A REALIDADE BRASILEIRA - PVLIM012021 Juíza Letícia D´Aiuto de Moraes
-Palestrante muito bem preparada e didática ao passar o
conteúdo.
-Uma das melhores palestras que já assisti. Conteúdo e
didática com excelência.
-Muito útil a palestra porque as questões tributárias fazem
parte da vida de todos; querendo ou não.
-Recordei tributário.
-Ótimo Palestrante! -Excelente palestra.
-Excelente o conteúdo da palestra. A magistrada é
espetacular como professora. Linguagem clara e acessível.
Sabe transmitir como ninguém. Muito objetiva. Domina
muito o assunto. Está de parabéns.
-Excelente palestra, muito clara e objetiva. Comecei,
finalmente, a entender Direito Tributário.
-A palestrante tem uma didática excelente e o conteúdo é
muito relevante.
-Excelente apresentação. Muito didática.
-Excelente palestra. Só elogios.
-Ótima palestra. -Excelente palestra. Muito bem
ministrada. -Palestra excelente. A palestrante demonstrou
profundo conhecimento do tema, sendo ministrado de
forma didática e
objetiva.

Palestra ao VIVO
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16 elogios: MVFER012021-MINICURSO AO VIVO FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS
VIANA
-Otimo professor, aprendi muito. MArio tem muita
paciencia com as nossas dificuldades, torna o dificil facil,
rotineiro.
-O instrutor é ótimo, sempre pronto a nos responder, a
tirar nossas dúvidas e nos auxiliar em nosso trabalho de
Palestra ao VIVO
Oficiais de Justiça.
-Elogio merece o professor que, com calma e permanente
disponibilidade, atendeu às dúvidas.
-Excelente explicação. Aplicação plena no trabalho.
-Destaco a atenção e capacidade do instrutor que, mesmo
remotamente, ministrou seus conhecimentos de forma
clara e objetiva.
-O professor Mário é muito didático e objetivo.

MVFER012021 - CONTINUAÇÃO:
-CURSO MUITO PROVEITOSO PARA APLICAÇÃO NO DIA A
DIA DO NOSSO TRABALHO.
-Instrutor é super solícito
-O professor Mário é um excelente profissional. transmite
a matéria de forma acessível e compreensiva.
-Quero agradecer e parabenizar o instrutor pelo curso. O
curso foi excelente!
-O instrutor, Mario Viana, domina as ferramentas, é um
OJA, e com isso facilita a transmissão do conhecimento,
pois desempenha o mesmo trabalho e sabe quais são as
nossas maiores dificuldades e necessidades.
-Parabéns pela iniciativa! Quando o palestrante é um oja,
nos identificamos mais com o que é transmitido.
-Parabéns pela dedicação do Professor Mário Viana.
-Excelente profissional
-Mario, é um excelente servidor OJA e profissional e
professor, super didatico, paciente e dinâmico...
-Instrutor transmite com clareza informações complicadas,
atencioso e paciente. Adquiri muitos novos
conhecimentos.
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20 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS
DIREITOS DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA? PGCON022021
-O curso foi muito proveitoso e ministrado com excelência.
-Muito interessante e objetivo
-Gostei muito do curso. Conteúdo bem adaptado ao nosso
momento atual.
-Ótimo curso. Bom aproveitamento.
-Palestra maravilhosa e elucidativa.
-Excelente poder aprimorar os conhecimentos por esse
meio.
-Muito bom o tema

Palestra ao VIVO

Palestra Gravada
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17 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA
COGNITIVA - PGERG012021
-As palestrantes são muito atualizadas com os conteúdos
-Parabéns pelo conteúdo das palestras, principalmente por
trazer um tema tão atual e importante no contexto de
trabalho, social e familiar em que estamos inseridos
devido à pandemia. Não esperava que o tema fosse tão
importante e acrescentou muito tanto em conhecimento
como em reconhecimento psicossocial. Obrigado.
Parabéns às palestrantes.
-Ótima ideia colocar na revisão do questionário o
momento em que o palestrante fala sobre o tema
(minutos). A revisão fica mais eficiente.
-Muito util e interessante o tema
-Excelente palestra, em total sintonia com o momento que
estamos vivendo. Ensinamentos de grande aplicação e
utilidade.
-Ótimas palestras, muito esclarecedoras e didáticas!
Parabéns!
-Gostei muito do tema. Importante para manter a saúde e
qualidade do trabalho
-Excelente Palestras. Deve ser vista por mais funcionários.
4 elogios: AVREC012021-AULA AO VIVO: RECURSOS NO
PROCESSO CIVIL - SI ZANONI DA CONCEICAO MAIA JUNIOR
-Ótimo professor. Já fiz outros cursos com ele.
-Curso muito bem ministrado, instrutor de parabéns
-Segundo curso que faço com o Zanoni... Ele é sensacional!
Parabéns!
-Parabenizo a ESAJ pela escolha do tutor, assim como o
tema. Foi excelente.

Palestra Gravada

curso
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39 elogios: PGPER022021-PALESTRA GRAVADA: A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ
DA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA - MI FLAVIA DE
ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO
-A desembargadora explica esses temas intrincados com
clareza, esclarecendo cada ponto do assunto.
-Parabenizo a didática e o material disponibilizado pela
Magistrada. Buscarei os vídeos dos outros 02 temas.
Parabenizo, também, a ESAJ pelo suporte e organização
dos cursos disponibilizados.
-A palestrante é excepcionalmente didática. Tornou fácil
um tema complexo. Mostrou absoluta segurança e
domínio do tema. Acrescentou muito em meus estudos.
-Clareza e objetividade na exposição. Parabéns!
-Parabéns a palestrante pelo desenvolvimento do tema.
-A palestra foi muito boa, com linguagem acessível,
apresentação de casos concretos e um sistema de
perguntas e respostas que ajuda na fixação do conteúdo.
-Pertinente na vida privada e principalmente na
profissional dos servidores.
-A Dra. Flávia sempre transmite os conhecimentos com
muita clareza e as palestras dela são sempre muito boas.
Agradeço por mais esta oportunidade.

Palestra Gravada
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PGPER022021- CONTINUAÇÃO:
-Ótima professora, demonstrou dominar inteiramente o
assunto e soube passar seu conhecimento.
-A palestrante é excelente, demonstra grande domínio da
matéria e é muita didática ao compartilhar seus
conhecimentos.
-Excelente instrutora. Parabéns! Vou fazer os outros
cursos.
-É deslumbrante a desenvoltura da Drª Flávia Viveiros de
Castro nas palestras que ministra - clara, objetiva,
profunda conhecedora dos temas que aborda. Que
prossigam as palestras por ela ministradas!
-Palestra maravilhosa, vou assistir novamente
-O curso foi absolutamente sensacional. Brilhante!!!
-As situações propostas e os questionamentos tornaramno ainda mais interessante e versátil.
-A professora é excepcional!!
PGPER022021- CONTINUAÇÃO:
-A Magistrada Palestrante é bastante didática, segura,
atualizada! Foi muito proveitosa e leve de assitir.
-Muito produtivo para mim. Parabéns.
-Palestrante com pleno domínio do tema e ótima
capacidade de comunicação.
muito satisfeito.
-Conduziu a palestra de forma ordenada, com linguagem
acessível e de forma atenciosa ao responder às perguntas.
-gostei muito, foi bem esclarecedor.
-15/39: Excelente Palestra

Palestra gravada

Palestra Gravada
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27 Elogios - PALESTRA GRAVADA: SAÚDE MENTAL E
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PGSAU012021 - Amélia Cristina
Dominguez Alvarez e Alcimone Teles Machado Ruiz Vidal
Agradecimentos as palestrantes.
Palestra muito oportuna.
Ótimas palestrantes
Adorei a palestra. Muito bem adaptada ao contexto atual
e serviu como base para novos e úteis conhecimentos.
Palestra gratificante
Palestra Gravada
Ótima palestra.
Parabéns para as professoras
Excelentes palestras, úteis, de grande aplicabilidade no diaa-dia! Parabéns! E obrigada.
Excepcional
Meus agradecimentos às palestrantes.
Gostei da primeira palestra, achei sincera e prática.
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21 Elogios - PALESTRA GRAVADA - A LEI MARIA DA PENHA
E A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER - PGRED022021. Juíza Katerine Jatahy Kitsos
Nygaard
Me trouxe mais conhecimento. Parabéns.
Palestra maravilhosa. Didática perfeita.
Gostei muito da palestrante
Excelente explanação, muito enriquecedora.
Excelente a palestra. Muito esclarecedora e informativa.
Agradecimentos e elogios para Dra. Katerine Jatahy Kitsos
Nygaard.
Excelente curso.
Mais uma vez os parabenizo por disponibilizar este
conteúdo que foi apresentado em outro momento. Muito
enriquecedor para minha atuação enquanto assistente
social.
Excelente palestra!!
Excelente palestra, objetiva e atualizada.

Palestra Gravada

A ESAJ agradece os seus
elogios, que confirmam os
nossos acertos, e as suas
sugestões e reclamações, que
mostram no que precisamos
melhorar.
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19 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA
E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG022021
- Palestra instrutiva, didática e esclarecedora. Excelente
para aquisição de novos conhecimentos.
- Palestra sobre um tema importantíssimo, super
atualizada e muito didática. Obrigado.
- Ótima palestrante. Muito segura e clara nas suas
explicações. Parabéns!
- A palestra foi muito esclarecedora, tendo abordado
pontos importantes da lei de forma bem didática.
- Excelente curso. Muito proveitoso e atualizado.
- Gostei da palestra. Temática pertinente e muito útil!
Grata pela oportunidade.
- A palestrante foi perfeita, ótimo conteúdo, tirou todas as
dúvidas
- Muito prático o acesso.
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2 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO
MICROSOFT TEAMS - WVAMT022021
- Iniciativa em ministrar um curso pela Esaj, dessa
ferramenta/realidade nova do TJRJ.
- Excelente curso. Tutor muito atencioso e preparado.
Conteúdo importantíssimo para a realização do trabalho.
Parabéns ao tutor Renato e a Esaj.

Palestra Gravada

curso

servidor/usuário

137 ELOGIOS -PALESTRA AO VIVO: O IMPACTO DA
PANDEMIA NA EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PVCPC012021 José Claúdio Torres Vasconcellos
- Palestrante competente, didático, tema atual e
informações com base legal. Só posso desejar mais
palestras como essa!
Parabenizo, também, a ESAJ pelo suporte e organização
dos cursos oferecidos.
- José Cláudio é um instrutor ímpar na exposição de temas
diversos e de enorme importância ao trabalho dos
servidores. Além de demonstrar conhecimento e domínio
acerca do assunto a ser por ele abordado, possui e
transmite a devida segurança aos ouvintes quanto a
pontos que possam suscitar dúvidas e controvérsias
jurídicas, sem contar, é claro, com o lado carismático de
suas apresentações, sua marca registrada em toda e
qualquer palestra, o que lhe confere mais ainda a simpatia
de todos, tenho certeza. Parabéns e muito obrigado!
- Muito boa palestra, deveria ser disponibilizada gravação
para os e-mail de todos os servidores do TJ
Aula sensacional, agradável, nem senti a hora passar.
- Este é um dos melhores instrutores da ESAJ, conhece a
atuação em cartório, as normas do TJ, e esclarece as
dúvidas de forma realista, mas sem perder o bom humor

Palestra ao VIVO
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119 elogios. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
-Excelente tema. Atualíssimo diante da atual situação.
-A palestrante Amélia falou de um tema muito atual nas
serven`as.Gostei bastante da abordagem feita.
-Excelentes esclarecimentos para todos nós tão adoecidos
ul`mamente
-Palestra com tema muito interessante e atual dado o
momento de stress que estamos vivenciando durando a
pandemia, tendo que se adaptar a novas formas de
gerenciamento e trabalho.
-Sugiro mais palestrantes como a nossa colega. Muito
bom.
-Muito bom que possamos ter sempre palestras voltadas
para a saúde mental.
-A palestra foi excelente. O tema é relevantíssimo. Deveria
haver outras e com ampla divulgação entre os servidores.
Acho que poderia ajudar muito a todos nós. Parabéns à
Esaj e à palestrante.
-muito bom a disponibilidades dos cursos, on line
-Palestra muito esclarecedora. Muitos conhecimentos q
nem imaginava. Excelente
-Excelente palestra. Tema muito atual e necessário. Ótima
palestrante. Aline Rosa e Sousa

Palestra ao VIVO
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cont . PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
-Achei a palestra muito interessante para o momento que
estamos vivendo.
-A palestra foi bastante esclarecedora e, sem dúvida,
ajudou muito, principalmente, por se tratar de um assunto
que precisa realmente ser abordado, pois vivemos
constantemente sob estresse não só no trabalho, mas na
vida de um modo geral.
-Gostei demais da palestrante. Muito calma e experiente.
Passou muita segurança.
-Excelente palestra! Muito bem explicada, gostaria de
assis`r outras palestras com esta Senhora.
Achei super interessante as colocações feitas pela
instrutora, super adequado para o momento em que os
servidores estão vivenciado em seu ambiente de trabalho.

Palestra ao VIVO

servidor/usuário

78 Elogios - PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À
DESIGUALDADE: ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
JUDICIÁRIO - PVANA012021 – Michelle Lino
Tema muito atual e necessário
Excelente palestrante.
Palestra excelente.
Excelente palestrante e muito interessante o assunto
abordado para diversos âmbitos pessoais e profissionais
Excelente abordagem.
Muito boa palestra.
Palestra com tema atual, com uso de tópicos e
questionamentos relevantes.
Ótima palestrante.
A palestra foi maravilhosa! Os vídeos e fotos ilustrativos
muito bons ! parabéns!! Tema serve pra vida diária.
Michelle é uma pessoa ímpar! Muito feliz em ouvi-la falar
com tanto conhecimento de causa!

Palestra ao VIVO
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24 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE
CONTRATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA - PGREV012021 Juíza Dra. Flavia de Almeida Viveiros de Castro
-muito esclarecedora a palestra e a palestrante é excelente
na sua exposição.
-Muito bom. A palestrante demonstrou domínio do
assunto e desenvoltura na exposição do mesmo.
-PARABENIZO A EQUIPE DA ESAJ
-Como de costume, as palestras ministradas pela Dra.
Flávia são de altíssimo nível e maravilhosamente
apresentadas.
-Agradeço e elogio à toda equipe da Esaj pelo excelente
trabalho que vem realizando, com o suporte necessário,
bem como na escolha dos temas e excelentes palestrantes,
como a Drª Flávia. Objetiva, clara, muito conhecimento e
experiência jurídica, sem deixar de considerar as relações
do direito com a sociedade no seu ofício. Obrigada. Sandra
- cartório 18ª vara cível da capital
-Ótima palestra. Muito informativa e atual.
-EXCELENTE O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA ESAJ
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1 ELOGIO - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS E NO PLANNER WVTEP012021 - FRANK RIBEIRO ANDRADE
- O professor foi muito claro, mas o conteúdo careceu de
material didático para apoio já que é rico em detalhes

Palestra

Curso

Servidor/usuário

6 Elogios. EAD - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CÍVEL- CPCIV012021- Marcelo Lettério. Excelente material, prá`co e de fácil entendimento.
-Gostei do conteúdo abordado
-Excelente instrutor!!!
-Não trabalho diretamente com custas, mas aprendi
bastante! Curso bem objetivo, prático, o que facilita o
aprendizado. O que é complicado é a tabela de custas do
TJRJ.
-Gostei muito dessa nova forma de curso. É a gente
mesmo que estuda. E no horário que escolhermos. E, se
precisarmos, ter alguém p/ responder a dúvidas.
-Gostei muito do curso. Foi objetivo, explicou de maneira
bem didática e foi direto no que temos mais dúvidas.
Esclareceu muito sobre custas pra mim.

Curso

servidor/usuário

3 Elogios. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE
RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020 DO CNJ PGIOL01201 - Elen de Freitas
Agradecimentos à Drª. Elen pela apresentação.
-Linguagem clara, obje`va, assunto relevante e atual.
-muito boa a palestra.

palestra Gravada
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6 Elogios. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE
RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020 DO CNJ PGIOL01201 - Elen de Freitas
Achei muito boa palestra, eu desconhecia a possibilidade
da vítima ser encaminhada para um abrigo sigiloso, e a
existência do grupo reﬂexivo para agressores.
-curso foi ótimo pra esclarecimento de maneira geral de
como identificar os problemas propostos e informar da
rede de acolhimento nas diversas esferas do governo e
privado.
--Excelente o curso e, muito importante para os Oficiais de
Jus`ça.
-Tema bastante atual e per`nente
-Excelente palestra!! Muito esclarecedora!
-Parabéns à Esaj, equipe que dá todo o suporte quando
precisamos.

Palestra Gravada
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3 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - CPCRI012021 - MARCELO
LETTERIO DOS SANTOS
-EXCELENTE CURSO. MINISTRADO DE FORMA BEM
DIDÁTICA E OBJETIVA.
-bom curso. agregou conhecimento. linguagem fácil
-O material está excelente, mas o trabalho ficaria melhor
se houvesse explicação oral. Com certeza.

Curso

servidor/usuário
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1 elogio- VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE CIVIL E
INTERNET- VIDA 012021. Milene Rodrigues.
"Inclusive quero dizer que o Serviço de EAD da ESAJ está
de parabéns. A qualidade aumentou muito e muito rápido.
Posso imaginar o quanto de dedicação e empenho a
equipe inteira, chefiada por você, investiu no trabalho
nesse último período. Eu reconheço e valorizo muito a
atuação de vocês. Além disso, torço para que continue
dando certo, que o projeto se desenvolva ainda mais e que
vocês também tenham o devido reconhecimento da
Administração." ( Por e-mail, aluno Denis Ribeiro, em
30/03/2021).

6 Elogios AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA OFICIAIS DE
JUSTIÇA SANDRO PEREIRA DA SILVA -AVOJA012021 AVOJA
-Excelente Professor! Precisamos de mais cursos
assim.
-Parabenizo o instrutor Sandro. As aulas foram excelentes
e a abordagem dos conteúdos foi sempre muito
esclarecedora
-O professor é muito dedicado e didá`co
-"O CURSO FOI BASTANTE PROVEITOSO E TROUXE AOS
OJAS MUITA APRENDIZAGEM"
-Excelentes aulas, com atendimento à proposta do curso.
-Tudo ó`mo.

ESAJ

servidor/usuário

servidor/usuário

1 elogio MINICURSO AO VIVO - NOÇÕES DE DIREITO
CONSTITUCIONAL GRACIA CRISTINA MOREIRA DO
ROSARIO MVCON012021
-Excelente atualização
79 elogios: PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO
DOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
-Tema muito interessante e a palestrante muito boa.
Adquiri novos conhecimentos.
-Palestrante com didática excepcional.
-Ótima palestrante, Dra. Flávia é muito didática. Deveria
ministrar mais temas.
-palestrante foi formidável.
-Ótima palestrante, muita clareza
-Excelente tema
-Trabalho em Vara Cível e o tema foi bem atual para
melhor entender a questão na pratica diária junto aos
processos ligados ao mesmo.
-Foi trazido de forma clara e bem didática.
-Palestra maravilhosa e bastante esclarecedora!!
-Boa Palestra. Objetividade, clareza, bom esclarecimento.
-Muito necessária no momento atual.
-Excelente palestrante Palestra muito esclarecedora.
Parabéns!
-Ensinamento relevantes para o aperfeiçoamento do nosso
trabalho. Conteúdo rico e exposto de forma didática.
Parabéns!
-Palestra muito boa. Tema de muita importância, não só
para as atividades profissionais mas para a vida.
-32/68 -Excelente palestra!

Curso

Palestra ao VIVO

servidor/usuário

servidor/usuário

ITEM

USUÁRIO

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Achei muito bom o material de apoio.
47 Elogios - PALESTRA AO VIVO: REGIME DE
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES DE
SOCIEDADES ANÔNIMAS - PVASA012021 - Leonardo da
Silva Sant'Anna
Excelente palestrante. Nunca havia me interessado nessas
questões. Quando ele começou a falar sobre a Petrobrás e
a responder as perguntas do grupo, fiquei muito
empolgado. Ele fala com condomínio da matéria e clareza.
Parabéns ao colega! Conteúdo atual, ótimo palestrante.
Ótima palestra. Excelente palestrante.
Ótima palestra
Excelente palestra!
Muito bom
Palestra muito boa! Temas atuais, linguagem acessível!
Foi importante para termos uma visão ampla do assunto.
Ótima Palestra!
Excelente palestrante!
Ótima palestra!
A capacidade do palestrante de expor suas ideias foi
sensacional.

SUGESTÃO

Material didático

palestra ao VIVO

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA

servidor/usuário

Servidor/usuário

2 sugestões sobre a palestra - PALESTRA AO VIVO: OS
LIMITES AO PODER DE TRIBUTAR E A REALIDADE
BRASILEIRA - PVLIM012021 Letícia D'Aiuto de Moraes
-Curso sobre lei que alterou o Código civil .
-Gostaria de mais palestras, continuidade, sobre esse
tema, gostei muito.

1 sugestão sobre a palestra - PALESTRA AO VIVO: OS
LIMITES AO PODER DE TRIBUTAR E A REALIDADE
BRASILEIRA - PVLIM012021 Leticia D'Aiuto de Moraes
- Minha sugestão é que os cursos realizados fora do TJRJ
sejam aceitos para cômputo das horas perante à ESAJ.

Curso

Pontuação

SEDAC

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

Direção

De acordo com a Resolução CM nº 02
/2020, Art. 1º, inciso IV, são aceitos
cursos externos, inclusive os
oferecidos pela Escola da Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ),
desde que não exista curso similar
oferecido pela ESAJ na mesma
modalidade (presencial ou a
distância), limitados a 15 (quinze)
horas anuais. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

1 sugestão. PALESTRA AO VIVO: OS LIMITES AO PODER DE
TRIBUTAR E A REALIDADE BRASILEIRA - PVLIM012021
Letícia D'Aiuto de Moraes
- Acho que a navegação, tanto pelo Moodle como pelo
Teams, não é muito amigável. Poderiam as palestras e os
cursos estarem melhor dispostos pela tela do computador,
pois, para mim pelo menos, aparecem muitas vezes
sobrepostas ou pouco delimitadas.

9 sugestões. PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A
MULHER NO PODER JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco
Vilardo.
1-Que sempre venham palestras abordando temas sempre
relevantes.
2-Por mais palestras como essa que se utilizou de um tema
tão atual.
3-Que haja continuidade ao debate de tema tão
significativo.
4-Gostaria de mais palestra sobre esse assunto
5-PRETENDO ACOMPANHAR OS OUTROS EVENTOS.
6-Continuidade do tema com a mesma palestrante dando
outros enfoques.
7-sempre mais cursos.
8-PRECISAMOS AMPLIAR O DEBATE DE SUMA
IMPORTANCIA PARA A NOSSA SOCIEDADE
9-Mais palestras com esse tema

Plataforma

Palestras

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

SEDAC

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

Servidor/usuário

PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A MULHER NO PODER
JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco Vilardo. -Esta
palestra poderia ser disponibilizada para posterior
visualização

Palestra

SEDAC

Temos uma gama de palestras ao vivo
que estão se tornando palestras
gravadas. Acompenhe a programação.
Obrigado pela participação.

Pontuação

SEDAC

A ESAJ continuará disponibilizando
palestras ao vivo. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras ao vivo não
possuem verificação de
aprendizagem. O objetivo é a
sensibilização para o tema. Obrigado
pela participação.

1 sugestão. PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A MULHER
NO PODER JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco Vilardo.
-Sempre ter palestras ao vivo valendo como pontos para
curso de servidor
servidor/usuário

Servidor/usuário

PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A MULHER NO PODER
JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco Vilardo.
1Gostaria de que também fosse aplicada a essa atividade a
Avaliação de Aprendizagem. Muito obrigado.

Verificação de
aprendizagem

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

5 sugestões. PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A
MULHER NO PODER JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco
Vilardo.
1-Gostaria que a ESAJ disponibilizasse palestras sobre
temas curtos de Processo Civil e Civil.
2-No mês da mulher a Esaj deveria trazer mais palestras
como essas. Há uma Juíza, Maria Consentino, que faz uma
campanha: DESPERTA MULHERES, que poderia fazer uma
palestra sobre tal. Ela é Juíza da Vara de Família do Fórum
de Lafayete- MG.
3-Sugiro temas como racismo, homofobia.
4-mais cursos jurídicos
5-PALESTRA SOBRE RACISMO ESTRUTURAL NO JUDICIÁRIO
ESPECIALMENTE NO TJRJ

PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A MULHER NO PODER
JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco Vilardo.
1-Que aprimorem o sistema para que, ao final da palestra,
não seja tão penoso dar continuidade ao compromisso
com a realização pesquisa.

1 SUGESTÃO - PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS
DIREITOS DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA? PGCON022021
1) pode fazer uma palestra inteiramente sobre contratos CC?

Palestras

Plataforma

Palestra

SEDAC

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

DITEC

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

SEDAC

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

servidor/usuário

1 SUGESTÃO - PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS
DIREITOS DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA? PGCON022021
1) pode disponibilizar o material por e-mail.

servidor/usuário

2 sugestões. PGCON022021 (2)
-Acho que o tempo para assistir a palestra e realizar a
verificação de aprendizagem deveria ser mais longo, de
pelo menos 5 dias. Isso porque, se o participante não
conseguir iniciar a atividade logo no primeiro dia, pode
não conseguir concluir a tempo a atividade. Até porque,
em meio a uma pandemia, não há urgência para realizar
qualquer tipo de atividade, além do próprio trabalho,
evidentemente.
-Sugiro que vire um curso de 2 ou 3 dias, dada a relevância
do conteúdo.

servidor/usuário

AVREC012021-AULA AO VIVO: RECURSOS NO PROCESSO
CIVIL - SI ZANONI DA CONCEICAO MAIA JUNIOR
1-Espero que tenhamos outros cursos com o professor
Zanoni.

Material Didático

Prazo para etapas
do curso

Curso

SEDAC

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

DITEC

A partir de abril o período para
realização das palestras gravadas será
de cinco dias. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ tem promovido ciclos de
palestras com o mesmo palestrante.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

MVFER012021-MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS VIANA
1-O CURSO PODERIA TER SIDO COM UM MAIOR CARGA
HORÁRIA.
2- foi curto o tempo, precisamos de mais, aulas!
3-Presente curso deveria ter carga horaria maior, ainda
que seja um minicurso
4- Pouco tempo. Precisamos de mais cursos desse tipo.

8 sugestões. MVFER012021-MINICURSO AO VIVO FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS
VIANA
1-ESAJ por mais cursos assim, dinamicos e inseridos na
nossa realidade!
2-O curso foi excelente, entretanto, devido ao tempo foi
superficial. Outros cursos deveriam ser ministrados para
maior aprofundamento.
3-Que a ESAJ promova mais cursos direcionados ao Oficial
de Justiça, como esse.
4- Sugiro que novos cursos sejam abertos.
5- Um curso maior, com mais tempo porque o assunto é
interessante, e surgem muitas dúvidas.
6- Sugiro a realização de outros cursos com essas novas
ferramentas digitais que precisamos utilizar diariamente.
7- Sugiro que novos cursos sejam disponibilizados, pois
quanto mais nos familiarizarmos com o uso das
ferramentas de computação disponíveis, mais fluência
teremos em nosso trabalho.
8- A ESAJ deveria oferecer mais cursos como este, ainda
mais neste momento.

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

Curso

SEDAC

SEDAC

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

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

MVFER012021-MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS VIANA
Pouco tempo para muita informação. Poderia pular a parte
de Introdução - ex: evolução histórica - e ir direto para a
parte prática para ganhar mais tempo e otimizar mais a
prática
MVFER012021-MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS VIANA
1-Sugiro a criação de mais mini-cursos, com temas
especificos - ferramentas + PJE, ferramentas + office, office
lite, SAR, SEU, etc

PGPER022021-PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - MI FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE
CASTRO
1-Sugiro novos ciclos de palestra com a Doutora Flávia V.
de Castro. O campo é vasto e não faltarão temas para a
maravilhosa explanação da magistrada.
2-Sugiro mais instrutores como essa senhora. Pessoas que
dominem a matéria, sejam sérios e competentes. 3-Sugiro
que os palestrantes indiquem bibliografia para
aprofundamento nos estudos.
2 Sugestões - PALESTRA GRAVADA: SAÚDE MENTAL E
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PGSAU012021
-Devia ser curso obrigatório para todos e também devia
existir mais cursos relacionados à saúde do servidor.
-Que seja colocado mais cursos no TJ com conteúdo
psicológico.

Carga horária

Curso

Palestrante

Palestra gravada

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

A instrutora vem promovendo ciclos
de palestras no ano de 2020 e 2021.
Peço que acompanhe a
programação.
Quanto à bibliografia, dependerá do
palestrante indicar. Somente nos
cursos temos a indicação de
bibliografia. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA COGNITIVA PGERG012021 (1)
- Os slides utilizados pelos palestrantes poderiam ser
disponibilizados para assistirmos às palestras.
Material didático
Poderia ser disponibilizada algum material, apostila ou
textos, que continuem a esclarecer o modo ergonômico de
trabalhar e se ajustar, que penso ser atividade constante
para a saúde nos vários ambientes.

servidor/usuário

PGERG012021 (1)
-ERRO NO GABARITO, NR7 A RESPOSTA SERIA NR17

servidor/usuário

PGERG012021 (1)
Eu sou serventuária com deficiência visual. Tive acesso ao
conteúdo do curso com facilidade, mas gostaria de deixar
minhas observações registradas. Eu consegui navegar na
plataforma Moodle porque fui orientada por um usuário
externo das minhas relações de listas de usuários
deficientes visuais que utilizam leitores de telas. Penso que
seria bom ter disponível um manual com um tutorial
orientando o serventuário com deficiência visual. Quanto
as palestras que tem vídeo, também, seria de grande
importância se fossem audiodescritos, pois o usuário
poderá acompanhar e ter acesso a todo conteúdo.

Verificação de
aprendizagem

Acessibilidade

SEDAC

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

SEDAC

O aluno pode recorrer das questões
em formulário próprio. Obrigado pela
participação.

DITEC

Em relação à plataforma Moodle, ela é
acessível por leitores de tela como o
NVDA, de acordo com o pesquisado
junto a colaboradores do TJERJ que
possuem deficiência visual, mas a
sugestão será encaminhada à DIEPE
para análise. Quanto à
audiodescrição, os vídeos de palestras
gravadas possuem sons e podem ter
as legendas ativadas pelo participante,
o que entendemos atender aos
deficientes visuais e auditivos.
Obrigado pela participação

Servidor/usuário

PGERG012021 (1)
-Mais palestras tipo estas

servidor/usuário

3 sugestões. PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA
E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG022021
(2)
- Gostaria de adquirir mais conhecimentos sobre a vida
prática de um juizado de violência doméstica.
- Gostaria de mais cursos sobre o processamento no
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
-Gostaria de que falasse mais sobre os direitos da mulher
na periferia.

servidor/usuário

PGURG022021 (1)
- Acho que seria interessante melhorar o som e
disponibilizar a palestra para assistir no final de semana. É
difícil fazer durante a semana, em razão do trabalho
-o material poderia ser disponibilizado? Talvez por e-mail?

palestra

Temas /Palestra

Palestra gravada

SEDAC

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

SEDAC

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

DITEC

Nos finais de semana não temos
equipe de suporte disponível. Não há
possibilidade de envio de material por
e-mail. Obrigado pela participação.

Servidor/usuário

Servidor/usuário

WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO MICROSOFT
TEAMS - WVAMT022021
- Boa tarde! Uma sugestão: apostila impressa, como é feito
nos demais cursos da ESAJ. A disponibilidade da mídia do
curso, ao meu ver, não é suficiente pois são 6 horas de
aula. A apostila iria facilitar a revisão. E, outra sugestão:
exercícios ao vivo, para realização das tarefas.

2 Sugestões. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
O material referente aos slides poderia ser disponibilizado
para os par`cipantes.
-Que tenhamos acesso a algum material a respeito para
podermos consultar posteriormente, assim como acesso
ao "caminho" para as "cartilhas" e para o vídeo
mencionado

Material didático

Material Didático

SEDAC

Devido aos inúmeros pedidos feitos
pelos participantes, a ESAJ deliberou
trabalhar a partir de fevereiro de 2021
com uma pequena apostila mesmo
nos cursos de curta duração como
workshops e minicursos. Exceto nos
cursos de informática e sistemas que
têm uma dinamicidade muito grande
de mudanças dos comandos.
Obrigado pela palrticipação.

SEDAC

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

Servidor/usuário

servidor/usuário

6 Sugestões. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
Por mais palestras sobre saúde e, principalmente, saúde
do trabalhador.
-Mais palestras sobre o tema e com a palestrante que se
mostrou uma excelente oradora, com domínio do assunto.
-Gostaria de ter mais palestras sobre saúde mental.
-mais cursos juridicos
-"A ESAJ poderia desenvolver mais cursos com esse mote,
haja vista que é problema que assola os servidores a
tempos e se agravou com a pandemia. "
-Sugiro alguma palestra com orientações quanto a uma
alimentação mais equilibrada, com dicas práticas para o
dia a dia, bem como outras dicas para uma saúde
plena.
-Gostaria que a ESAJ viabilizasse mais cursos na área.

cont 3 sugestões. PALESTRA AO VIVO: O
ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E BURNOUT NO
AMBIENTE DE TRABALHO- PVBUR012021 Amélia Cristina
Dominguez Alvarez.
- Que as
palestras sempre possam abordar assuntos tão comuns no
nosso dia a dia como da aula de hoje.
-Acredito que outras palestras relacionadas ao tema
seriam muito interessantes, principalmente, levando-se
em consideração a atual fase de isolamento social.
-O tema deveria ser abordado com frequência, pois de
extrema importância aos servidores.

Palestra

SEDAC

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

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

SEDAC

Servidor/usuário

Servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO- PVBUR012021
Amélia Cristina Dominguez Alvarez. -Palestra deveria ser
obrigatória para todos no Tribunal, principalmente para
quem exerce algum cargo de chefia.

4 Sugestões. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
Melhorar a questão do sistema que parece colapsar na
passagem da palestra para a pesquisa... não dá para ser
assim!
"Durante a palestra, o sistema cai (gira o tempo todo), a
gente fica de mãos atadas, reinicio, desligo, mas às vezes
não retorna, com isso, a gente perde tempo e às vezes a
palestra não é computada (como se vc não tivesse
assistido), ano passado aconteceu muito comigo e ao que
parece, apesar de ter assistido às lives e às palestras o
suficente para computar as horas necessárias, ao final
faltou 1 ou 2 horas, devido aos problemas acima."
-O vídeo travou duas vezes, mas foi rápido, por isso, não
dei "Ó`mo" em "Facilidade de Navegação".
-Espero que contem as horas desta palestra, pois em
algumas vezes via meu bonequinho indisponível.

Público alvo/
Obrigatoriedade

Plataforma

DIEPE

DITEC

As palestras tem como público alvo
todos os servidores. Não cabe à ESAJ
determinar obrigatoriedade. Obrigado
pela participação.

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

servidor/usuário

servidor/usuário

1Sugestão. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
Que o tempo excedido na palestra seja contabilizado para
o servidor.

1 Sugestão. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
Ter sempre palestras ao vivo como contagem de pontos
para curso de servidor

Carga horária/
pontuação

SEDAC

As palestras têm sempre em torno de
duas horas quando extrapola é coisa
de minutos que não justifica o
acréscimo. Obrigado pela
participação.

Palestras

SEDAC

A ESAJ continuará disponibilizando
palestras ao vivo. Obrigado pela
participação.

6 Sugestões. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
Acredito que seja importante haver mais palestras e cursos
que abordem a saúde mental e auto conhecimento. Com a
quarentena, todos nós sofremos de alguma forma e a
ansiedade, o medo são sentimentos muito frequentes e
que prejudicam a produtividade do servidor.

servidor/usuário

servidor/usuário

-Con`nuidade sobre o tema com par`cipação da cheﬁa.
-Promover mais palestras que diz respeito à saúde mental,
comportamental e corporal (postura para trabalho)
-GOSTARIA DE MAIS PALESTRA COM ESSA TEMÁTICA.
-Esta palestra poderia ser disponibilizada gravada para ser
vista e revista.
-Que mais palestras sobre esse tema sejam
disponibilizadas.
-Gostaria de mais palestras com está temá`ca.

1 Sugestão. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
Sugiro à ESAJ levar à administração do Tribunal um sério
levantamento da quantidade de servidores e magistrados
em quadro de Burnout

Palestra

OUTROS

SEDAC

OUTROS

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

Não há como atender pois sua
sugestão extrapola às atribuições da
ESAJ.
Obrigado pela participação.

S
U
G
E
S
T
Ã
O

servidor/usuário

1 Sugestão. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
-Gostaria de que fosse aplicada após a realização da
palestra a Avaliação de Aprendizagem, de relevância a
todos os ouvintes.

servidor/usuário

PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A IMPORTÂNCIA DA
AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE FEMINICÍDIO - MI
Katerine Jatahy
1-palestra para lidar com essa pandemia
2-Gostaria de fazer curso sobre comunicação não violenta
e sobre mediação. alguma previsão?

servidor/usuário

PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A IMPORTÂNCIA DA
AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE FEMINICÍDIO - MI
Katerine Jatahy
1-O material exposto (PowerPoint), caso já não seja,
poderia ficar a disposição dos participantes
2- Disponiblilizar os slides e dar continuidade ao assunto.

Verificação de
aprendizagem

Palestra

Palestra ao VIVO

SEDAC

SEDAC

SEDAC

Quando a palestra se tornar videoaula
haverá aplicação de verificação de
aprendizagem. Obrigado pela
participação.

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

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

servidor/usuário

servidor/usuário

PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A IMPORTÂNCIA DA
AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE FEMINICÍDIO - MI
Katerine Jatahy
1-Que a ESAJ ofereça mais palestras abordando o tema
feminicídio
2-Sugiro mais cursos nesta área para melhoria da
prestação jurisdicional
3-Mais palestras com a Magistrada.
4-Gostaria que fossem oferecidas mais palestras que
aprofundem o tema relacionado ao feminicídio, inclusive
as repercussões para os familiares da vítima e as possíveis
ações do judiciário frente a esta questão.
5-por mais palestras assim
6-A PALESTRA FOI EXCELENTE E ESTE TEMA DEVERIA SER
MAIS ABORDADO EM OUTRAS PALESTRAS FUTURAS

PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A IMPORTÂNCIA DA
AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE FEMINICÍDIO - MI
Katerine Jatahy
1-Sempre ter palestras ao vivo contando pontuação para o
servidor
2-As palestras on line são mais adequadas ao
enfrentamento dos horários de trabalho do que os antigos
cursos presenciais, espero que prossigam!

Palestra

Pontuação

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ continuará disponibilizando
palestras ao vivo e cursos a distância.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

Servidor/usuário

Servidor/usuário

04 Sugestões - PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À
DESIGUALDADE: ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
JUDICIÁRIO - PVANA012021
-Deveria haver mais cursos ministrados pela Equipe
Técnica do Tribunal, pois o enfoque é diferente dos
magistrados e por isso complementam os últimos.
-Sempre ter palestra ao vivo como curso válido para
servidor.
-Realização de palestra abordando novas temas, dentro do
assunto da palestra.
-Seria muito bom ter esta palestra gravada e disponível
para visualização de quem não pode assistir.

1 sugestão - PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À
DESIGUALDADE: ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
JUDICIÁRIO - PVANA012021
-Sugiro
que os tutores indicam mais bibliografias sobre o tema
abordado.

1 sugestão - PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À
DESIGUALDADE: ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
JUDICIÁRIO - PVANA012021
Solicito bom senso aos moderadores para não
transformarem a seleção de perguntas ou comentários em
censura.

Palestra

Palestra

Suporte

SEDAC

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

SEDAC

As palestras não possuem material
didático nem indicação de bibliografia.
Depende do palestrante indicar ou
não. Obrigado pela participação.

DIDES

Todas as perguntas enviadas que
estejam de acordo com o tema do
evento são lidas, considerando a
disponibilidade de tempo e a ordem
de recebimento das mesmas. Os
comentários são lidos, caso haja
tempo, seguindo os mesmos critérios.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À DESIGUALDADE:
ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO JUDICIÁRIO PVANA012021
-Tentar um modo mais fácil de acesso...tipo o meet... a
plataforma usada é confusa... traz dificuldades

servidor/usuário

4 SUGESTÕES - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE
CONTRATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA - PGREV012021 Juíza Dra. Flavia de Almeida Viveiros de Castro
-Seria proveitoso e interessante uma continuidade
tratando de questões concretas e trazendo mais
jurisprudência acerca do tema dos contratos na pandemia.
-Que venham mais cursos e que seja ampliada as áreas de
abrangência.
-MAIS PALESTRAS SOBRE O TEMA.
POR EXEMPLO: SOBRE A LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA,
URGENTE!

servidor/usuário

PGREV012021 (2)
-QUE SEJA COLOCADO OUTROS CURSOS COM ESSA
PALESTRANTE
-Gostaria que a palestrante realizasse mais palestras.

Plataforma

Palestra/ Temas

Palestra

DITEC

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

SEDAC

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

SEDAC

A magistrada está realizando novo
ciclo de palestras e ministrando novos
cursos. Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

PGREV012021
-Bom formato de trabalho. Uma boa opção para atender
às necessidades dos alunos neste momento, que deve
seguir como opção, mas, poderiam dar um prazo maior,
incuindo o fim de semana.
A palestrante é ótima. -Sugiro ampliar, se possível, de 2
(dois) para 3 (três dias) o tempo de conclusão do curso,
pois dependemos de recursos tecnológicos externos (sinal
de wi-fi, por exemplo) para concluir a atividade.

PGREV012021
-Acho que a plataforma. esta muito confusa. Também
acho que deveria ser acessível a celulares. -Considerando
a falha do sistema do TJ, onde, constantemente vem
interrompendo as transmissões com queda de conexão
poderia ser concedido mais tempo assistir e responder..

Carga
horária/duração

DITEC

DITEC

A partir de abril o período para
realização das palestras gravadas será
de cinco dias. 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.
Entendemos que a interface é
adequada à realização dos cursos e
amplamente adotada por instituições
públicas e privadas. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

PGREV012021 (2)
-Melhorar o som. Muita vibração
-Tive muita dificuldade porque a palestrante falava baixo.
Cheguei a trocar de fone, mas foi muito dificil e cansativo
ficar tentando ouvir. A moça que iniciou apresentando,
falou mais alto e foi bem mais confortável que a
palestrante

servidor/usuário

1 SUGESTÃO - WORKSHOP AO VIVO - DICAS E
CONFIGURAÇÕES NO TEAMS E NO PLANNER WVTEP012021 - FRANK RIBEIRO ANDRADE
-faltou falar do planner

servidor/usuário

WVTEP012021 (1)
-Gostei muito do curso e em especial o Professor Frank,
gostaria muito de mais cursos desse tema

Som
Infraestrutura

Curso

Curso

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.

SEDAC

A carga horária e o conteúdo do
workshop serão readequados para as
próximas turmas. Obrigada por sua
sugestão.

SEDAC

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

servidor/usuário

2 Sugestões. EAD - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CÍVEL- CPCIV012021- Marcelo Lettério. Gostaria de mais outro curso deste
-poderiam fazer um curso de calculo de custas ﬁnais.

CURSO EAD

servidor/usuário

2 Sugestões. EAD - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CÍVEL- CPCIV012021- Marcelo Lettério. Senti fata de uma material de apoio e achei o site pouco
explica`vo
-Gostaria de um material de apoio que orientasse melhor

servidor/usuário

1 Sugestão. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE
RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020 DO CNJ PGIOL01201 - Elen de Freitas
-Visto que não é possível padronizar de forma efetiva a
Avaliação de reação
forma mais ou menos didática em que as palestras são
ministradas pelos magistrados, o mínimo de pontos
deveria ser 50 % ou meramente conceitual como muito
bom, bom, etc.

Material didático

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos e
pretendemos trazer propostas novas
sobre o tema. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso tem um ebook que pode ser
baixado pelo aluno. Na biblioteca
virtual também há vários documentos
importantes que podem ser
consultados. E as dúvidas também
podem ser dirimidas pelo instrutor, já
que o curso é com tutoria. Obrigado
pela participação.

SECIN

Necessitaria de mais informações
para identificar o teor de sua
sugestão. Obrigado pela participação.

servidor/usuário

1 Sugestão. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE
RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020 DO CNJ PGIOL01201 - Elen de Freitas
-Mais palestras sobre esse assunto

servidor/usuário

1 Sugestão. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL
DE RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020 DO CNJ PGIOL01201 - Elen de Freitas
-Gostaria de sugerir mais tempo , não só dois dias. às
vezes, quando chega o dia da palestra, tenho que fazer
plantões e dar conta da certidão. Fica difícil fazer em dois
dias apenas.

servidor/usuário

(1) SUGESTÃO - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CPCRI012021 - MARCELO LETTERIO DOS SANTOS
-EM UM PRÓXIMO CURSO PODERIAM HAVER EXERCÍCIOS
PRÁTICOS COM CÁLCULOS.

servidor/usuário

CPCRI012021 (1)
-Gostaria que,além do material utilizado, tivessem aulas
ministradas pelo professor, mesmo que gravadas.

Palestra

Duração

Material didático

Curso

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos e
pretendemos trazer propostas novas
sobre o tema. Obrigado pela
participação.

DITEC

A partir de abril o período para
realização das palestras gravadas será
de cinco dias. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O tutor é livre para propor outros
exercícios. O aluno pode solicitar ao
professor sem qualquer problema.
Mas a carga horária do curso é
estimada para essa quantidade de
exercícios existente. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Há videoaulas gravadas
autoinstrucionais sobre diversos
temas de custas. Consulte a nossa
programação.Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

CPCRI012021 (1)
-Esperava por um curso específico para a Vara da Violência
do Doméstica e JECRIM, abordando os principais tópicos a
serem observados quanto ao recolhimento das custas.

1 sugestão AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA OFICIAIS
DE JUSTIÇA SANDRO PEREIRA DA SILVA -AVOJA012021
AVOJA
-Abertura de um novo curso com maior tempo de duração

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Disponibilizar como palestra gravada
2-Que a palestra seja gravada e novamente
disponibilizada.

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Aula sobre outros contratos. Ex.: Relacionados à
automóveis.

SEDAC

Não entendi a dúvida do participante.
O curso é específico sobre as
principais dúvidas no recolhimento
das custas. Qual seria a especificidade
solicitada? Obrigado pela
participação.

Curso

SEDAC

Há diversos outros cursos voltados
para os Oficiais de Justiça solicito que
acompanhe a programação. Obrigado
pela participação.

Palestra ao vivo

SEDAC

A palestra ao vivo será disponibilizada
futuramente como palestra gravada.
Obrigada por sua participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos e
pretendemos trazer propostas novas
sobre o tema. Obrigado pela
participação.

Curso

Palestra ao Vivo

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Sempre ter palestras ao vivo sendo válidas como curso
para o servidor
2-CONTINUAR A OFERECER TEMAS QUE TRAGAM NOVOS
CONHECIMENTOS.
3-DEVERIA TER MAIS PALESTRAS NESSE ASSUNTO.
4-Dar continuidade ao assunto. Com as alterações na
recuperação judicial.
5--Mais cursos sobre direito civil

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
Convidem mais vezes a magistrada para ministrar palestras
-QUE ESTA PALESTRANTE SEJA CONVIDADA PARA
APRESENTAR OUTROS TEMAS.

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Acho que o som poderia ficar um pouco mais alto.

Palestra

Palestrante

som
Infraestrutura

SEDAC

As palestras contam como horas de
participação para os servidores. A ESAJ
está atenta aos assuntos mais
importantes no momento e esta
palestra faz parte de um ciclo. A
instrutora está preparando outros
cursos para a escola, acompanhe
nossa programação.

SEDAC

A Magistrada está realizando novo
ciclo de palestras e ministrando novos
cursos. Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Os slides teriam como nos ser disponibilizados?

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Algumas das questões acima não se aplicam, como,
Avaliação de reação
atendimento pelo suporte. Então, deveria haver a opção ( )
não se aplica OU ( ) não tenho como avaliar. No mais, tudo
ok|

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-talvez pudesse utilizar outra plataforma...tipo meet zoom... acho o teams confuso e sempre os colegas tb
acham

servidor/usuário

02 Sugestões - PALESTRA AO VIVO: REGIME DE
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES DE
SOCIEDADES ANÔNIMAS - PVASA012021
Utilizar a mesma plataforma da EMERJ, o Teams não é tão
eficiente.
Facilitar o acesso. O link deveria encaminhar logo para o
local.

Material didático

Infraestrutura

Infraestrutura

SEDAC

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

SECIN

Sua sugestão é bastante pertinente e
estamos analisando a possiblidade de
incluir a opção não se aplica. Obrigado
pela participação.

DITEC

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

DITEC

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

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: REGIME DE RESPONSABILIDADE DE
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS PVASA012021
Disponibilizar material para acompanhamento.

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: REGIME DE RESPONSABILIDADE DE
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS PVASA012021
Que tenha mais opções de palestras disponibilizadas

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: O IMPACTO DA PANDEMIA NA
EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PVCPC012021
JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS (3)
-sugestão nova palestra : CÓDIGO NORMAS .
-mais cursos juridicos
-QUE VENHAM OUTRAS PALESTRAS DESSE QUILATE.
MUITO IMPORTANTE ESTARMOS SENDO ATUALIZADOS.

material didático

Palestra ao Vivo

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de palestras e
pretendemos trazer propostas novas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos e
pretendemos trazer propostas novas
sobre o tema. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

PVCPC012021 (3)
-Para os próximos cursos, gostaria de fosse observado o
horário de funcionamento do Fórum, pois tive problemas
em acessar a palestra por estar no caminho para o
trabalho.
-Sugiro mais palestras no mesmo horário haja vista o novo
horário de abertura e fechamento do fórum.
-Dar "destaque" bem maior ao horário da Palestra ao Vivo!
Costumo assistir palestra às 16h
e quando fiz a inscrição não percebi o horário... só ontem
ao checar o e-mail me dei conta que seria neste horário!

servidor/usuário

PVCPC012021 - JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS (7)
-um curso de atualiização, em face no novo Código de
Organização Judiciária, com este instrutor
-por mais palestras com o Zé Claudio.
-Fazer mais palestras com o Zé Claudio. Ele é excelente.
-Mais palestras com o José Claudio.
-palestra perfeita. Por mais palestras com o palestrante
desta
-Sugiro que o palestrante ministre palestras sobre
processamento em Juizados Cíveis.
-Sugiro que a ESAJ, sempre, promova palestras com José
Claudio Torres, pois, é um excelente professor de processo
civil e bastante didático. Marcelo da Conceição

Horário

palestra

DIDES

Estamos avaliando a possibiilidade de
realizar as palestras ao vivo em outros
horários, considerando a
disponibilidade dos palestrantes e da
equipe de apoio. As palestras
gravadas podem ser feitas em
qualquer horário, dentro do período
estiupulado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

o instrutor está realizando um ciclo de
palestras e ministrando outros cursos.
Acompanhe nossa programação.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

PVCPC012021 (5)
-Que essa palestra seja gravada e disponível para futuras
visualizações
-gostaria que os slides ficassem disponível
-viabilizar material via apostila, material impresso, para
consulta futura pertinente ao meu labor
-Esse vídeo deveria ser disponibilizado na página do TJ
para consulta pelos servidores.
-A ESAJ PODERIA DISPONIBILIZAR APOSTILAS DAS AULAS
PARA ESTUDAR MELHOR DEPOIS O ASSUNTO.

servidor/usuário

PVCPC012021 (1)
-A ESAJ DEVERIA USAR UMA PLATAFORMA MAIS FACIL.
ACHEI MIITO COMPLICADO A NAVEGAÇÃO

Material didático

Plataforma

SEDAC

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

DITEC

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

servidor/usuário

servidor/usuário

PVCPC012021 (5)
-A palestra abordou exatamente o momento atual que
todos nós estamos passando. Por isso, sugiro que seja
disponibilizada nos próximos meses para que outros
servidores possam ter acesso ao conteúdo brilhantemente
ministrado.
-MUITO BOM E IMPORTANTE O TEMA.
DEVERIA SER OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS SERVIDORES
QUE ESTÃO EM EXERCÍCIO NAS SERVENTIAS JUDICIAIS.
-Que a palestra seja disponibilizada para que outros
servidores possam fazer sem ser ao vivo, tema muito
importante para o nosso trabalho.
Gostaria de mais cursos como esse que esclareçam
questões práticas da nossa atividade profissional.
-sugiro que haja outras palestras como essa, com temas
relacionados ao serviço do cartório.

PVCPC012021 (1)
-Gostaria de sugerir/solicitar que as palestras também
fossem acessíveis pelo aplicativo no celular, não só no
computador.

Palestra

Infraestrutura

SEDAC

DITEC

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

As palestras são acessíveis pelos
dispositivos móveis, bastando baixar o
TEAMS e o MOODLE na respectiva loja
correspondente ao sistema
operacional do citado dispositivo.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

ITEM

USUÁRIO

servidor/usuário

PVCPC012021 (1)
Estou inscrita em algumas palestras com horário de início
16 e término 18h, sendo que o fórum fecha às 17h com a
alteração pelo novo decreto. Portanto ainda não sei como Horário de palestra
irei assistir a essas palestras por inteiro nas semana que eu
estiver trabalhando presencialmente, uma vez que a nossa
permanência no fórum não é possível a partir das 17h.

RECLAMAÇÃO

PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A MULHER NO PODER
JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco Vilardo.
1-Primeira vez acessando o Moodle, razoavel dificuldade.
2-Plataforma moodle apresenta dificuldade tanto de
possibilitar o acesso a ela, quanto ao curso, quanto à
avaliação de reação.
3-Acho apenas o aplicativo RUIM...podia pensar em outro

ASSUNTO TRATADO

Plataforma

DIDES

O horário das palestras está sendo
alterado, prioritariamente, para 15h
às 17h, considerando a
disponibilidade dos palestrantes.
Obrigado pela participação.

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA / AÇÃO
EXECUTADA

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.
Entendemos que a interface é
adequada à realização dos cursos e
amplamente adotada por instituições
públicas e privadas. Ademais, o
Moodle, por ser gratuito, representou
uma sensível economia de recursos
públicos a favor do TJERJ. Obrigado
pela participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

PVMPJ012021 - PALESTRA AO VIVO: A MULHER NO PODER
JUDICIÁRIO – MI Maria Aglaé Tedesco Vilardo.
1-A parte técnica precisa evoluir também.
2-Tive problemas no ingresso, todavia posteriormente foi
resolvido por colega do setor.
3-Tive muita dificuldade com a navegação da internet para
conseguir assistir a palestra
4-Boa noite! Tive algumas dificuldades tendo em vista o
congelamento do vídeo no meu computador.
5-Faço palestras desde o ano passado. A cada dia aumenta
o número de inscritos e o sistema parece não estar dando
conta de tanta gente acessando. Está muito difícil dar
sequência da palestra para a realização da pesquisa. Por
favor, isso precisa melhorar.
6-TIVE QUE TROCAR A SENHA PARA PODER INGRESSAR NA
PALESTRA, NÃO SEI O MOTIVO DISSO ACONTECER.
7-O som ficou baixo, nunca tinha ficado assim.

3 Reclamações - PALESTRA AO VIVO: OS LIMITES AO
PODER DE TRIBUTAR E A REALIDADE BRASILEIRA PVLIM012021
-Tive dificuldade com a navegação para acessar a palestra.
-Apenas gostaria de enfatizar a maior navegabilidade pelos
links das palestras ao vivo e gravadas. Os links deveriam
estar separados uns dos outros e pela ordem do mais
recente para os futuros. Não consegui perceber muito bem
tal distinção, de sorte que fiquei um pouco confuso.
-Travou em alguns momentos e houve demora para
entrar.

Infraestrutura/
Suporte

Infraestrutura/
Suporte

DITEC

As ações de capacitação 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.

servidor/usuário

servidor/usuário

MVFER012021-MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS VIANA
1-Achei que a avaliação foi muito difícil e não avaliou
somente o novo conhecimento que se buscava e que foi
adquirido. Apareceram questões que demandavam
conhecimento histórico de informática (ano de
lançamento de pacote). Tal conhecimento, a meu ver, não
seria uma ferramenta aplicada ao cumprimento de
mandados.
2- Nós OJAS estamos utilizando diversos sistemas e não
tivemos treinamento anterior para utilizá-los.
MVFER012021-MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - SI MARIO ANTONIO BARROS VIANA
1-pouco tempo de aula para muito conteúdo
2-Curso rápido.

Curso/Verificação
de aprendizagem

Carga Horaria

SEDAC

O curso passou por uma revisão de
formato recente, e isso incluiu
também o banco de questões.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

servidor/usuário

servidor/usuário

PGPER022021-PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - MI FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE
infraestrutura/ Som
CASTRO
1-O som estava baixo

PALESTRA GRAVADA - A LEI MARIA DA PENHA E A REDE DE
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PGRED022021
Agilizar o acesso as palestras, porque tem HS que trava e
tem que ficar repetindo comandos

infraestrutura

DITEC

Palestras gravadas são baseadas em
palestras Ao Vivo, que dependem da
internet e equipamentos fora do
escopo corporativo. Muitas vezes as
intercorrências são causadas por
variações externas e desta forma,
independem das ações dos atores
envolvidos para melhorar a qualidade
da comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido dentro da
esfera da normalidade. Obrigado pela
participação.

DITEC

As ações de capacitação 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

servidor/usuário

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA COGNITIVA PGERG012021 (1)
- Muito conteúdo com detalhes, em pouco tempo

PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA COGNITIVA PGERG012021 (1)
- O vídeo interrompeu no final e muitas das perguntas não
tiveram o conteúdo total tratado na palestra

PGERG012021 (1)
- As palestras só valem 2h, mas gastamos bem mais tempo
para assistir a palestra, fazer a prova e o preenchimento da
avaliação de reação. Tinha que valer pelo menos 2h e
meia.

Carga Horaria

Carga Horaria

carga Horaria

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

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

servidor/usuário

PGERG012021 (1)
- Com relação à avaliação desse curso achei as questões
muito mal elaboradas, dúbias, como no caso do tempo de
trabalho, ficava sem saber se estava falando de 90 min
trabalhados ou de descanso. A pior avaliação que já fiz.

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

O aluno pode recorrer da questão que
julgar equivocada mediante
formulário próprio e será analisado
pela escola. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO MICROSOFT
TEAMS - WVAMT022021
- Boa tarde. Professores de TI precisas ter mais didática.
Não especialmente do professor, que foi simpático e
atento às perguntas. Porém, na primeira aula o professor
foi muito rápido nas explicações, faltou didática. O curso é
para os servidores que não sabem realizar a audiência, não
é mesmo...

Instrutor

SECIN

Sua reclamação foi encaminhada ao
instrutor para ciência. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

2 RECLAMAÇÕES - PALESTRA AO VIVO: O IMPACTO DA
PANDEMIA NA EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PVCPC012021 - JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS
- Não estava conseguindo acessar a palestra. Mandei
mensagem pelo teams e por e-mail. Não obtive retorno
em nenhum dos dois.
- Tive dificuldade de acesso à plataforma Teams, através
do link fornecido, motivo pelo qual só foi possível
participar, efetivamente, quinze minutos após, o início.
Marcelo da Conceição

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

Suporte

4 RECLAMAÇÕES - PALESTRA AO VIVO: O IMPACTO DA
PANDEMIA NA EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PVCPC012021 - JOSE CLAUDIO TORRES VASCONCELOS
- Hoje a "navegação" estava um pouco mais complicada
para chegar a esta etapa da avaliação, talvez por conexão
mais lenta, talvez pelo horário, ...
tive que fazer várias tentativas, ... enfim estou aqui!
- Tive dificuldades em acessar e nos instantes finais eu tive
dificuldades com a internet. Mas consegui assistir a
palestra em quase sua totalidade
- não sei qual era o problema, pode ser internet de casa,
mas tive que sair da palestra por varias vezes porque a tela
ficava congelada.
-áudio um pouco chiado.

servidor/usuário

1 reclamação. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
-A instrutora equiparou as atividades do TJRJ,
exclusivamente, como atividades de um escritório,
esquecendo que os Oficiais de Justiça Avaliadores tem
funções externas também, não trabalhando remotamente,
caso não esteja em grupo de risco. Um profissional que
acumula muitas funções e não tem sido reconhecido e
es`mulado.

palestra

DITEC

As ações de capacitação 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.

SEDAC

Entendo a sua colocação, e acredito
que você deveria ter se manifestado
via chat através de perguntas para
que houvesse uma análise pela
palestrante. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

Servidor/usuário

2 reclamações. PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO
DO ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
-O espaço para perguntas e respostas não ficou disponível
para mim.
-o sistema travou um pouco depois da aula

1 reclamação PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez Alvarez.
-Melhorar a questão do sistema que parece colapsar na
passagem da palestra para a pesquisa... não dá para ser
assim!

R

infraestrutura

iNFraestrutura

DITEC

DITEC

Não foi possível entender sobre a não
disponibilização do espaço de
perguntas e respostas, pois é padrão
neste tipo de evento.
Em relação ao travamento, para
resposta melhor balizada, é necessário
saber se o acesso originou-se na rede
doméstica ou corporativa. Em relação
à insidponibilidade da rede
corporativa, a DGTEC realiza esforços
de solucionar a situação com
brevidade, pois paralisa todos os
sistemas, inclusive com reflexos na
área fim, a judicial. Obrigado pela
participação.

Quanto à avaliação de reação,
possuímos um pool de conexões bem
dimensionado, de duzentas conexões
simultâneas, mas que pode ser
insuficiente quando se trata de turmas
muito grande, com muitos
participantes, que tentam fazer de
imediato a AR após o evento. Estamos
estudando o redimensionamento.

R
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servidor/usuário

servidor/usuário

2 reclamações PALESTRA AO VIVO: O ENFRENTAMENTO
DO ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHOPVBUR012021 Amélia Cristina Dominguez
Alvarez.
- Pouco tempo para sanar dúvidas.
-Eu fiz uma pergunta bem antes de outras pessoas e ela
não foi lida.

PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A IMPORTÂNCIA DA
AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE FEMINICÍDIO - MI
Katerine Jatahy
1-As falhas de conexão devem ser minimizadas sempre e
de pronto. É sempre conveniente melhorar as condições
técnicas para evitar intercorrências desagradáveis como a
falha de conexão ocorrida ao longo da Palestra.
2-Hoje foi tenso, porque a conexão caiu várias vezes e eu
não sabia o motivo e se conseguiria voltar.
3-PROBLEMAS SÓ NO SISTEMA.

Suporte

infraestrutura

DIDES

Todas as perguntas enviadas que
estejam de acordo com o tema do
evento são lidas, considerando a
disponibilidade de tempo e a ordem
de recebimento das mesmas. Os
comentários são lidos, caso haja
tempo, seguindo os mesmos critérios.
Obrigado pela participação.

DITEC

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

PVRIS012021- PALESTRA AO VIVO: A IMPORTÂNCIA DA
AVALIAÇÃO DE RISCO NOS CRIMES DE FEMINICÍDIO - MI
Katerine Jatahy
1-minha reclamação é sempre qto ao TEAMS. Varios
colegas no privado perguntando como visualiza o chat, se
o microfone estava ativado, etc, etc... Conclusão: o
aplicativo é RUIM.

servidor/usuário

Teams

DITEC

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

servidor/usuário

04 Reclamações - PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À
DESIGUALDADE: ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
JUDICIÁRIO - PVANA012021
Hoje o sistema ficou inoperante por muito tempo.
O sitema "tecnológico (internet) do TJRJ continua a
desejar.
MUDAR a plataforma...sempre achei uma das piores o
TEAMS.
O SAR está horrível, quando somos obrigados a assistir às
palestras pelo teams piora, e ainda temos que produzir 25
por cento há mais.... difícil TJRJ.

Teams

DITEC

O TEAMS é o aplicativo oficial adotado
pelo TJERJ e similar em
funcionamento ao demais que se
propõe ao mesmo objetivo, havendo
nuances, por óbvio, entre eles. Há
diversas informações no site oficial da
Microsoft sobre o seu uso, bem como
a ESAJ promoveu palestras ao vivo e
promove ainda palestras gravadas
sobre suas funcionalidades, não
havendo motivos para dúvidas sobre a
ferramenta oficial de comunicação.
Quanto à variação da rede, pela
narrativa não é possível saber se a
causa foi doméstica ou dentro da
organização. Neste último caso,
quando ocorre, a DGTEC procura
solucionar com brevidade, pois
impacta em todos os sistemas,
inclusive da área fim, os judiciais.
Quanto à reclamação do SAR, não vejo
procedência em ser dirigida à ESAJ.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: DA DIVERSIDADE À DESIGUALDADE:
ANÁLISE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO JUDICIÁRIO PVANA012021
A mudança do horário da palestra, prejudicou quem já
havia se planejado para assisti-la no horário marcado
anteriormente.

PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE CONTRATOS EM
TEMPOS DE PANDEMIA - PGREV012021
-Não acho bom ter nota, sujeita a reprovação, neste
momento de tantos problema. Uma palestra de duas
horas com prova.

Horário

verificação de
aprendizagem

DIDES

Os horários das palestras são
definidos, preferencialmente, levando
em consideração o horário de
expediente do TJRJ, sendo esta a
solicitação da maioria dos servidores
participantes. 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

servidor/usuário

servidor/usuário

PGREV012021 (1)
-Achei o som falhado. Tive certa dificuldade em entender
porque o volume às vezes diminuía, dificultando o
entendimento.

1 Reclamação. EAD - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CÍVEL- CPCIV012021- Marcelo Lettério. Acho mais interessante curso em formato de aula. Da
forma como foi este curso, fica apenas como uma apostila
para estudo.

Som

curso

1 Reclamação. EAD - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CÍVEL- CPCIV012021- Marcelo Lettério. "Pra quê essa ""avaliação da reação"" nesse novo formato
de curso ?
Avaliação de reação

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.

SEDAC

O curso é com tutoria e todas as
dúvidas podem ser dirimidas junto ao
instrutor. Entendemos que o formato
EAD nao atende a todos da mesma
forma. Futuramente, assim que
houver liberação pelo TJ retornaremos
com as aulas presenciais. Obrigado
pela participação.

SECIN

Aplicamos a avaliação de reação a
todas as modalidades de ação de
capacitação. Não haveria motivo de
não avaliar os cursos EaD. Obrigado
pela participação

servidor/usuário

servidor/usuário

5 Reclamações. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO
NACIONAL DE RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020
DO CNJ - PGIOL01201 - Elen de Freitas
- 5 pessoas reclamaram do ruído, como: "A palestra estava
com vários ruídos, o que dificultou muito ouvi-la."

1 Reclamação. PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO
NACIONAL DE RISCO DO CNJ/CNMP - RESOLUÇÃO 5/2020
DO CNJ - PGIOL01201 - Elen de
Freitas
--A juíza palestrante não fez resumo da matéria, apenas
falou de forma corrente, sem enfatizar pontos principais.

infraestrutura
som

Palestra Gravada

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.

SEDAC

As palestras têm formato
sensibilizatório para aprofundamento
do tema é preciso procurar outro
formato de ação de capacitação.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

1 RECLAMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS
DÚVIDAS - VARA CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER CPCRI012021
-Até agora, estou procurando o tal do "quiz" para
responder...rs.
2 reclamações AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA SANDRO PEREIRA DA SILVA AVOJA012021 AVOJA
-" apostila diferente do que o professor mostrou"

2 reclamaões AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA SANDRO PEREIRA DA SILVA AVOJA012021 AVOJA
Faltou didá`ca ao instrutor. O conteúdo ﬁcou solto.
-Sinceramente não gostei do Curso, não acrescentou nada
na parte prá`ca.

1 reclamação AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA SANDRO PEREIRA DA SILVA AVOJA012021 AVOJA
As frequentes alterações nos horários das aulas é muito
prejudicial aos par`cipantes.

SEDAC

O quizz está dentro do curso. São as
perguntas dentro do curso que o
participante vai respondendo ao longo
do curso. Mas, o participante poderia
ter perguntado ao tutor do curso.
Obrigado pela participação.

Material
didático/conteúdo

SEDAC

A apostila foi atualizada pelo mesmo
instrutor conteudista que ministrou a
aula. Obrigado pela participação

Instrutor

SECIN

As reclamações serão encaminhadas
ao instrutor para ciência. Obrigado
pela participação

DIDES

Alterações em horário de aulas são
exceções e só ocorrem quando não há
outra possibilidade, pois sabemos que
causam transtornos aos participantes.
Obrigado pela participação.

Material
didático/conteúdo

Horário

servidor/usuário

servidor/usuário

PVLEI012021 - PALESTRA AO VIVO: REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
1-Site com dando muito erro.
2-Sempre é difícil acessar esta reação de avaliação das
palestras. Tenho sempre que tentar várias vezes até
conseguir. Sempre ocorre um problema.
3-Fiz uma pergunta mas não apareceu na tela, apenas no
icone minhas perguntas, e a palestrante não teve acesso
4-A liberação para que a pesquisa seja feita deveria ser um
pouco mais rápida. O ideal seria disponibilizá-la
imediatamente após o término da palestra.

PALESTRA AO VIVO: REGIME DE RESPONSABILIDADE DE
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS PVASA012021
Foi a pior palestra que eu já assisti, muito desorganizada,
palestrante com uma didática abaixo da crítica.

NAVEGAÇÃO

Palestra

DITEC

Não é possível entender que site
dando erro o participante se refere,
pois não há citação expressa. O site do
Moodle é estável e tem um servidor
dedicado, o que minimiza a
possibilidade de inoperância. E não
possuímos relatos desta natureza na
plataforma citada. Quanto à avaliação
de reação, possuímos um pool de
conexões bem dimensionado, de
duzentas conexões simultâneas, mas
que pode ser insuficiente quando se
trata de turmas muito grande, com
muitos participantes, que tentam
fazer de imediato a AR após o evento.
Estamos estudando o
redimensionamento. Obrigado pela
participação.

SEDAC

É pena que não tenha gostado. A
palestra recebeu 47 elogios e o
palestrante possui uma vasta
experiência docente. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: REGIME DE RESPONSABILIDADE DE
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS PVASA012021
Sempre tenho dificuldade para entrar, mesmo estado
acostumada a usar o TEAMS

Infraestrutura

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

