ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: NOVEMBRO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 1112 / ELOGIOS: 876
ITEM

USUÁRIO

OBSERVAÇÃO

/ SUGESTÕES: 186
ASSUNTO TRATADO

1 ELOGIO por e-mail - PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL PGACO042021
servidor/usuário -Muito obrigado , parabéns a Esaj por ter servidores
tão competentes e de enorme grandeza.
Mário, Oja, mat 01/7225 (E-MAIL ENVIADO EM
5/11/2021).

Palestra Gravada

28 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: PACOTE ANTICRIME:
JUIZ DAS GARANTIAS - PVTIA012021 - Dr. Marco Jose
Mattos Couto
-Excelente! Estando disponível a palestra, ouvirei
novamente! Parabéns!!!
-Os palestrantes estão de parabéns.
-Além de pleno domínio sobre o conteúdo, ele teve uma
sensibilidade ímpar quanto ao desenvolvimento dos
servidores. Fantástico!!!
-Excelente palestra. O magistrado é muito bem preparado.
Didática excelente. Linguajar simples e direto, de muito
fácil compreensão. Muito específico no tema proposto.
servidor/usuário Sem rodeios.
-tema muito pertinente e relevante. o palestrante também
foi otimo
-Excelente palestra! Muito esclarecedora, principalmente
quanto a questão da possibilidade de aceitação do ANPP
pós recebimento da denúncia. Adorei. Muito bom.
-Tema exposto de forma clara. Parabéns aos palestrantes
-Professor foi muito competente nas suas explicações.
-Parabéns pela iniciativa da ESAJ em exibir esse tema que é
novo e, ainda, com muitos questionamentos. Parabéns,
também, pela escolha do palestrante, conhecedor da
matéria e didático.
-PARABÉNS AO PALESTRANTE E ORGANIZADORES

Palestra ao vivo

/ RECLAMAÇÕES: 50
SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

17 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - RECONHECENDO O
RELACIONAMENTO ABUSIVO: O CICLO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - PGABU012021 - MI Renata de Lima Machado
Rocha
-Tema muito relevante e palestrante com vasto
conhecimento
-Só a agradecer. Excelente!
-adorei o tema, super atual e importante
-excelente tema e muita clareza da palestrante
-Adorei a palestrante! Objetiva. Expôs com clareza o tema,
que aliás é de suma importância para nossa sociedade,
principalmente à nós mulheres.
servidor/usuário -Explanação maravilhosa da Dra. Renata. Parabéns!
-Tema muito relevante
-Palestrante: Sucinta, objetivo, claro, ordenada,
esclarecedora e ótimo conteúdo.
-Excelente temática.
-Palestra maravilhosa! Parabéns!
-parabéns pela escolha do tema, vamos empoderar as
mulheres
-A palestra foi excelente. Clara, interativa e ajudou
bastante no objetivo proposto.
-Maravilhoso , o tema ! Obrigada
-Palestra esclarecedora , clara
-03/17-Excelente palestera!

Palestra Gravada

04 ELOGIOS - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA
PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA122021 – Luciana Fiala.
-A Professora Luciana é bastante clara nas colocações.
Muito didática. Gostei muito.
-Excelente a forma de abordagem da Professora, com
servidor/usuário casos concretos e temas muito atuais!
-Achei a linguagem bem acessível e a professora bem
solícita
-Excelente conteúdo, atualizado e de acordo com as
melhores práticas nas questões de gênero sexualidade e
violência doméstica.

Aula ao vivo

51 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: COMO FUNCIONA O
ORÇAMENTO PÚBLICO NO BRASIL? - PVORC012021 Leticia D’aiuto.
-Parabéns a palestrante, pois explicou com clareza o tema
proposto.
-Tema e palestrante maravilhosos
-Palestrante explicou muito bem, deixou bem esclarecido
os pontos.
servidor/usuário
-Palestrante muito boa
-Muito boa a palestra
-Excelente Palestra! Muito esclarecedora!
-Professora palestrante excelente.
-Parabéns pela palestra.
-Palestrante muito didática
-Excelente palestrante.
-A palestra foi muito esclarecedora.

Palestra ao vivo

10 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL E AS DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL PGACO042021
-Parabéns à palestrante.
-Ótima palestra para aquisição de novos conhecimentos.
-Tema muito importante
servidor/usuário -Exposição do tema de forma bastante direta e objetiva!!!
-Palestra ótima, palestrante domina o tema.
-Parabéns à ESAJ e à professora.
-Ótima palestra! Tema super atual e importante!
-Ótima palestrante! Parabéns!
-Excelente palestra
-palestra maravilhosa e esclarecedora.

Palestra Gravada

1 Elogio - referente à declaração de horas ministradas, que
veio por e-mail da instrutora Rita Cristina Ventura, em
10/11/2021:
"Prezada Andreia,
declaração de horas (elogio à
servidor/usuário
Eu agradeço, imensamente, vocês da ESAJ que como
ESAJ)
sempre são muito atenciosos e profissionais .
att,
Rita Cristina Ventura"
6 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA ORÇAMENTO PÚBLICO - GJORÇ012021 – Gustavo Rossi
-Muito interessante o tema. Material didático resumido
excelente!
Parabéns ao professor!
-O curso é deveras útil ao servidor, destina-se não só aos
conhecimentos gerais sobre orçamento público, bem como
servidor/usuário
à melhor compreensão das nossas atividades e suas
repercussões. Em ambas as frentes, achei bem sucedido,
adquiri novos conhecimentos e o instrutor foi profícuo em
no
-O curso foi muito bom.
-Agreguei mais conhecimento. Instrutor sempre apto a nos
auxiliar em nossas dúvidas.

EAD

15 ELOGIOS - NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA –
NJRES042021
-Foi o melhor curso que já fiz pela esaj. Mudou minha
forma de pensar, principalmente na criação e educação de
crianças. Parabéns!!!!
-Excelente curso. Adquiri muitos conhecimentos. Muito
interessante verificar como funciona o outro lado , fora das
práticas cartorárias.
-Assunto muito interessante!
servidor/usuário -ótimo material de apoio
-Parabéns pelo excelente conteúdo do curso. Muito
proveitoso e oportuno para nós que atuamos na Justiça.
-Conteúdo apresentado de forma muito didática.
-Didática muito boa e que estimula o interesse do aluno.
-Gostei muito do curso - E-book ótimo. Parabéns aos
organizadores do material didático.
-Gostei muito do conteúdo
-otimo tema.
-5/15: Excelente curso

EAD

42 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A
TUTELA DE DIREITOS SOCIAIS - PVTUT012021 - José
Claudio Torres Vasconcelos
-Melhor professor da ESAJ.
-Incrivelmente atualizado, capaz, inteligente e bem
humorado. Simplesmente demais! Veria suas aulas até o
infinito Fâ
-O prof. José Cláudio é muito incrível, sempre excepcional
nas palestras e em tudo que se dispõe.
-O Dr. José Cláudio Torres é o melhor professor da ESAJ.
Trata de todos os temas com muita propriedade.
Mais uma vez José Cláudio "deu show"!!!
servidor/usuário -Grande mestre, ja fiz varios cursos com ele
-Como não gostar das palestras/aulas do Prof. José
Cláudio. Excelente, como sempre!
-Dr. José Claudi sempre muito competente na explanação
dos temas que lhe são submetidos! Parabéns José Claudio Parabéns Esaj
-Palestrante transmite com clareza a matéria
-Mais uma excelente palestra oferecida pela ESAJ e, o que
é muito positivo, apresentada por um integrante do
quadro de servidores do PJERJ,.
-Aprecio muito mesmo este palestrante: explanações
claras e bem didáticas, além do sempre total domínio do
tema! Sempre que possível, assisto às suas palestras!

Palestra ao vivo

36 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O ESTADO COMO
CONTROLADOR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PVSEM022021 - LEONARDO DA SILVA SANT´ANNA
-O palestrante, foi ó[mo nas suas explicações.
-ó[mo tema
-Excelente Palestra
-Palestra muito interessante e esclarecedora!
-Excelente palestrante com linguagem simples e acessível à
compreensão do tema.
-tema muito atual e excelente a palestra
-Excelente palestra.
-Adorei a palestra. Professor muito bom
-Ótima palestra.
servidor/usuário -Excelente palestra. Tema muito atual
-Excelente Professor
-Palestrante muito claro nas exposições
-pontualidade
-Excelente
-O palestrante explicou tudo muito bem
-PARABÉNS PELA PALESTRA
-Ó[ma palestra e parabéns ao palestrante.
-Excelente aula.
-otima palestra
-Parabéns pelo curso. Novos conhecimentos adquiridos.
Obrigado
-Tema interessante
-A palestra foi muito esclarecedora!

Palestra ao vivo

111 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: A EMENDA 103/2019 E
A REFORMA PREVIDENCIÁRIA NO RJ - PVEME012021 - SI
Luciano de Moura
-EXCELENTE PALESTRA E ORGANIZAÇÃO.
-O Luciano é um ótimo palestrante, não desfazendo do
outros.
-O Palestrante é simplesmente MARAVILHOSO!
-Muito esclarecedor e ótima fluência.
-Assunto de extrema importância para pessoas que, como
eu, estão próximas da aposentadoria e com muitas
dúvidas. Como sempre, obrigada.
-Parabéns. Tema atual e relevante
-Muitas dúvidas foram tiradas! excelente palestra!
servidor/usuário -tema excelente!!
-excelente professor, didático, claro. muito bom!
-Formidável a abordagem e desenvolvimento pelo
palestrante
-Professor tem bom domínio de um tema importantíssimo
para os servidores o tema
-Muito didático; domina o tema com facilidade;
esclarecedor.
-Tema bem atual
-Mais uma excelente palestra disponibilizada pela ESAJ.
-Boa iniciativa temática. Assunto que interessa a todos os
servidores
-25/111 -Excelente palestra
-14/111 -Professor excelente.

Palestra ao vivo

10 ELOGIOS - AULA AO VIVO - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
- FORMAÇÃO DE INSTRUTORES - AVACE022021 - SI Rosane
Pitanga da Silva Guimaraes
-Ótima exposição.
-Ótimo curso!
-Parabéns colega do TJ e instrutora Rosane Pitanga, por
sua brilhante exposição. Acrescentou, informações novas e
importantes ao meu saber. Foi muito bom te ouvir.
-Parabéns!
-Excelente curso.
-Professor demonstrou domínio do tema
servidor/usuário -A expositora possui domínio sobre o tema e
extremamente didática.
-Parabéns a Rosane. Sempre com uma comunicação clara e
conteúdo atualizado
-EXCELENTE CURSO!! PARABÉNS A PROFESSORA LINGUAGEM CLARA E MUITO AGRADÁVEL.
-Excelente oportunidade para nos atualizarmos sobre o
tema. As aulas foram ótimas, a professora é excelente e o
tema é muito pertinente e interessante.
-Considero, de extrema importância me atualizar no tema,
seja com novos conceitos/visões e ou normas legais, como
ocorreu nesta capacitação.

Aula ao vivo

3 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - AVELE052021 - RODRIGO TEIXEIRA DE
ANDRADE
-Curso em que tive muito aprendizado, com conteúdo
enriquecedor e boa tutoria, já que o professor entende
bem a matéria e deu várias dicas ótimas para o trabalho
servidor/usuário co[diano. Parabéns!
-Parabéns a toda equipe e especialmente ao professor.
Obrigada.
-Gostei muito do professor. Atencioso e paciente. Pena
que ele teve problemas com a informática/internet e por
isso houve algumas interrupções. No mais correu tudo
bem.

Aula ao vivo

3 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DOS
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS À LUZ DA LEI 13786/18 PGLEI022021 - MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
servidor/usuário
-Tema muito atual.
-Ótimo tema.
-Excelente palestra.

Palestra gravada

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO
PGBUR032021 - AMELIA CRISTINA DOMINGUEZ ALVAREZ
-Excelente expositora.
-Ela é o[ma palestrante. E o tema foi muito bom, sim
-Excelente aula. Parabéns!
servidor/usuário
-Ó[ma a palestra
-Parabéns professora!
-Excelente
-Excelente exposição!
-Gostei muito do tema. Importante abordar e esclarecer o
assunto, eis que vem acometendo muito de nós

Palestra Gravada

10 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PGIMO012021 – Flavia de Castro
-Excelente a palestra
-Tema atual, relevante, apontamentos importantes para
quem atua na área. Parabéns pela palestra.
-Parabéns.
-Não há sugestões
servidor/usuário
-Conteúdo riquíssimo, professora maravilhosa! Amei a
palestra!
-Excelente
-Ótima palestra
-Excelente conteúdo, atual e interessante
-Escolhi a aula pelo tema, ótima exposição do conteúdo.
-Palestra muito esclarecedora.

Palestra Gravada

04 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA,
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS PGSOC042021 – Tatiana Oliveira Moreira
-Excelente expositora.
servidor/usuário
-Excelente palestra!!!
-Parabéns.
-Parabéns a palestrante pela excelente exposição! Tema de
extrema relevância para a atuação profissional.

Palestra Gravada

07 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - DIVERSIDADE
GERACIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO WVGER012021- Tatiana Oliveira Moreira
-Excelente curso
-Excelente. Conhecimento de novos conceitos relacionados
ao tema.
servidor/usuário
-Muito esclarecedor.
-Recomendo para todos os servidores do TJRJ.
-Parabéns. Obrigado.
-Conteúdo muito relevante! Ótimo curso! Excelente
trabalho desenvolvido pela instrutora!
-Conhecimento de grande valia!

Aula ao vivo

11 ELOGIOS - VÍDEOAULA - AGRAVO DE INSTRUMENTO VIDZ042021 - SI Jose Claudio Torres Vasconcelos
-Palestrante excelente
-Ele é um ótimo professor!
-O palestrante passou o conteúdo com muita clareza e
segurança, com total dominio do assunto. A ESAJ está de
parabéns pelas escolhas dos temas disponivieis nos cursos,
que são de total aproveitamento .
servidor/usuário -Excelente
-EXCELENTE AULA.
-Perfeito
-Ótimo professor! Parabéns!!!
-o palestrante é muito didático e entende bem do tema
tratado.
-Parabéns.
-O palestrante é ótimo.
-Excelente expositor.

EAD

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES - PGPAS032021
TATIANA OLIVEIRA MOREIRA
-Não há . Òtima.
-Palestrante maravilhosa. Tema imprescindível. Adorei
revisar
-Excelente exposição.
-Palestrante bem confiante e conhecedora do assunto
servidor/usuário
tratado.
-o Tema e a exposiçao da palestrante foi ótimo. chamem
sem ela pra palestrar sobre o tema por favor. Pelo que
entendi, essa palestra eh uma de outras que ela deu sobre
o tema. achei super!
-Parabéns.
-Bastante esclarecedor este curso.
-Muito satisfeito com os temas abordados pela ESAJ
3 ELOGIOS - AULA AO VIVO: RECURSOS NO PROCESSO
CIVIL - AVREC022021 - Desembargador Celso Silva Filho
-Excelente professor e material fornecido por ele, bem
servidor/usuário como excelente a apostila da Esaj, Meus parabéns ao
elaborador.
-Parabéns pela clareza.
-Excelente conteúdo e objetividade do professor.
1 ELOGIO - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO JUDICIAL DE
CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA servidor/usuário PGCOM032021 - Leonardo Da Silva Sant'anna
-Parabéns por mais essa excelente palestra, tema atual e
de interesse de todos.

Palestra gravada

Aula ao vivo

Palestra Gravada

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES
DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA - PGSER022021 - Luciano de
Moura
-Parabéns ao palestrante!! Foi uma abordagem bastante
esclarecedora e com uma linguagem acessível! Tema de
grande relevância! Obrigada por sua contribuição!
-Muito bom palestrante, claro, direto.
-Palestrante transmite brilhantemente e com bastante
didática o conteúdo
servidor/usuário
-o professor tem fluencia verbal
-Excelente professor. Parabens.
-Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento e a
minha satisfação em participar de mais um curso à
distância da ESAJ. Muito obrigado.
-Excelente palestra
-Parabéns à ESAJ por mais um evento de interesse do
servidor e pela escolha do palestrante de domínio da
matéria.
04 ELOGIOS - VIDEOAULA - NOÇÕES DE ACESSIBILIDADE VACES032021 – Rosane Pitanga
-Curso maravilhoso!!! Todos devem fazer.
servidor/usuário -Adorei o curso!!
-Ampliou a minha visão!!! Parabéns pelo conteúdo muito
bem elaborado!!!
- Parabéns! Ótimo curso!! Vou recomendar!!
1 ELOGIO - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
ADMINISTRATIVA - ORÇAMENTO - GAORÇ012021
servidor/usuário
GUSTAVO AFONSO SANTI ROSSI
-Excelente conteúdo, apresentação e material.

Palestra Gravada

EAD

Aula ao vivo

65 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: MULHERES NEGRAS E O
SISTEMA DE JUSTIÇA - PVNEG012021 - ANGELA MARIA
MORAES SALAZAR
-Ótimas palestrantes
-DE TODAS ESSA FOI A MELHOR PALESTRA
-Tema interessante, palestra muito esclarecedora!!
-A palestra foi emocionante.
-Ótima palestra que apresenta uma visão que muitas vezes
não percebemos de nossa estrutura como sociedade.
-Tema maravilhosamente abordado. Quem venham outras
-Tema super importante , otima escolha
-Todas as palestras são temas relevantes em tempos
servidor/usuário pandêmicos.
-Excelentes palestrantes.
-Muito boa a palestra e as escolhas das participantes
também
-Parabéns pela atualidade do tema
-Palestra maravilhosa! O tema é muito importante.
-palestrantes nos trouxeram muitos conhecimentos. Obrigada por compartilhar sua história de vida e
experiências.
-Foi maravilhoso ouvir a Desembargadora. Muito nos
incentivou a seguir em frente!
-Palestra dentro do tema proposto
-PARABÉNS PELO EXCELENTE TRABALHO

Palestra ao vivo

4 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO - O TRABALHO DO
ASSISTENTE SOCIAL NAS AÇÕES DE CURATELA MVASC022021 - Andréia Cristina Alves Pequeno
-Ótimo curso e exposição dos conceitos. Muito instrutivo e
servidor/usuário atual relacionado a atuação profissional.
-Andreia é muito boa, sempre!
-Excelente conteúdo para a especificidade da nossa
categoria e a função exercida e demandada pelo TJRJ
-Excelente conteúdo que propiciou novos conhecimentos.

Aula ao vivo
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11 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA
COGNITIVA - PGERG032021 - Ivany Terezinha Rocha
Yparraguirre e Amélia Cristina Dominguez Alvarez
-ó[ma palestra tanto a da médica quanto a da psicóloga
-EXCELENTES EXPOSITORAS!!!
-PARABÉNS ÀS EXPOSITORAS!!!!!
-Melhora as posturas no trabalho. Esclarecedor.
-A palestra foi interessante e as palestrantes dominam
servidor/usuário muito bem os assuntos abordados
-Excelentes explanações sobre o tema
-Boa Palestra.
-PARABÉNS A TODOS PELO CONTEÚDO E REALIZAÇÃO
-Palestrantes ótimos. Palestra importante para todos os
servidores.
-essa palestra aquece o coração
-Ótimo
-exposição com linguagem assertiva e rica em detalhes
5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS E SEUS REFLEXOS PARA O TJRJ - PGLPD012021 Livia Teixeira Leal
-Excelente Palestra.
servidor/usuário -[oima palestra
-MUITO PERTINENTE O TEMA
-Tema relevante para os tempos atuais, em que predomina
o trabalho via meios eletrônicos.
-Parabéns à expositora e à ESAJ
05 ELOGIOS - ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA ATEX062021 – Marcia de Brito
-Didática sensacional! Parabéns e muito obrigada!!!
-Ótimo curso que deve ser realizado com frequência.
-É sempre bom um curso que trabalhe o psicológico do
servidor/usuário
servidor.
-Muito bom o curso! Recomendo! Gostaria de parabenizar
o tutor.
-Curso com material de fácil interpretação e forma
didática. Instrutora interativa.

Palestra gravada

Palestra gravada

EAD

12 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A QUANTIFICAÇÃO DO
DANO MORAL À LUZ DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PGDAN042021- Flavia de Almeida
-Dra. Flavia abrilhanta este Tribunal!
-Excelente curso. Com conteúdo. A palestrante não fica
apenas lendo o que é projetado. Que inspire novos
palestrantes.
-Excelente conteudo, atualizado e interessante
-Ótima palestra.
-otimo curso, o tempo passou sem nem sentir. Super servidor/usuário
interessante e bem explicado
-Parabéns à expositora e a ESAJ
-Ótima palestra.
-Adoro as aulas da Dra. Flavia. Excelentes!!!
-AGREGOU BASTANTE.
-Excelente palestrante.
-ÓTIMA PALESTRANTE. EXPOE O TEMA DE FORMA
OBJETIVA, DANDO VÁRIOS EXEMPLOS DE CASOS
CONCRETOS. ADOREI.
-Excelente palestrante!

Palestra gravada

01 ELOGIO - PALESTRA GRAVADA: PERSPECTIVAS DA
TRIBUTAÇÃO NO PÓS PANDEMIA - PGPOS042021 – Leticia
servidor/usuário D’aiuto.
Dra Leticia e a competência em pessoa. Tem o dom da
palavra Fala bem

Palestra gravada

37 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: PRECEDENTES PVPRC012021 - MI Edson Aguiar de Vasconcelos
-Muito bom aprender algo novo
-EXCELENTE PALESTRA, BOA INICIATIVA DOS
IDEALIZADORES.
-Palestra necessária! Parabéns!
-Uma das melhores palestras que assisti. Muito bom
mesmo!
-Meus agradecimentos aos Exmos. Desembargadores, foi
muito bem e proveitosa para nossas carreiras aqui no TJRJ
-Esses palestrantes são ótimos, a ESAJ está de parabéns.
servidor/usuário
-Palestra altamente esclarecedora.
-Conforme já expressado em outras oportunidade, elogio
os temas abordados neste período pandêmico de
limitações físicas e presenciais.
-Parabéns à ESAJ.
-Palestra excelente, assunto de extrema relevância.
-O Desembargador foi excepcional e muito didático.
-Seriedade e consciência da função que exerce! Que
palestrante!!!!
-Parabéns aos envolvidos
-24/37 -Excelente palestrante!

Palestra ao vivo

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

7 ELOGIOS - Administrando o Cartório - AOC042021 - SI
Carla Cristina Pinho Marques
-Ótimo curso, com conteúdo importante para quem
trabalha com o DCP. Indiquei a vários colegas e fiz
aplicação prática do conhecimento adquirido de forma
imediata, especialmente em razão de estarmos em
momento de Correição Ordinária nas Serventias.
-Esse curso muito contribuiu para o conhecimento.
servidor/usuário -Parabéns a equipe que montou o curso e a nossa querida
supervisora CARLA MARQUES, que, durante todo o curso,
esteve a nossa disposição para dúvidas.
-Eu achei o curso bastante esclarecedor, muito didático e
que vai ser muito útil para o trabalho na serventia.
-Excelente
-Achei o conteúdo do curso excelente.
-Mudou minha forma de pensar e me motivou a planejar o
trabalho usando os relatórios.

EAD

5 ELOGIOS - GESTORES - GOVERNANÇA CORPORATIVA E
PÚBLICA - ÁREA JUD - GJGOC052021 - SI Alexandre Moreira
Vieira
-Faço um elogio ao Instrutor Alexandre, porque
servidor/usuário demonstrou grande conhecimento do assunto.
-EXCELENTE CURSO E PROFESSOR
-Ótimo curso e conteúdo!
-O encontro ao vivo foi ótimo.
-Excelente curso

EAD

12 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL
ESPECIAL - PARTE I - PGESP032021 - MI Danilo Marques
Borges
-Palestra excelente, em todos os seus aspectos.
-PARABÉNS AO EXPOSITOR E A ESAJ
-Aula excelente, tentarei assistir a todos os cursos e
palestras do Dr. Danilo. Aprendi muito mesmo, explica
muito bem.
-Excelente palestrante
servidor/usuário
-ótima palestra, tema super atual e relevante
-Excelente palestra.
-O palestrante esclareceu perfeitamente muitos aspectos
que eram necessários
-Professor e Magistrado claro e corajoso ao expor opiniões
que precisam ser ouvidas.
-fluidez na exposição do tema
-Curso muito bom.
-Curso ótimo e esclarecedor.
-EXCELENTE EXPOSITOR

Palestra gravada

66 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: PALESTRA AO VIVO:
RACISMO INSTITUCIONAL: RECONHECIMENTO E
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO - PVINS012021 Michelle Villaça Lino
-Excelente tema que deve sempre estar em pauta.
-Como foi importante a abordagem da palestarnte! O
racismo institucional está em nós, precisamos combatêlo!!
-Excelente palestra!! Vídeos , questionamentos e reflexões
atuais e bem contextualizadas.
-Melhor palestra que assisti aqui no TJ
-Um tema de muita relevância, que nos deixa reflexivos
acerca da nossa sociedade. Excelente palestrante.
servidor/usuário
-Palestrante com domínio do tema e muita segurança em
passar seus conhecimentos e aprendizados. Parabéns!
-Tema relevante e palestra fantástica.
-Como a conscientização nos faz acordar!!!!Um privilégio
ter acesso a este palestra! Parabéns!!!!
-Palestra e tema absolutamente necessários, parabéns
-Parabéns pela palestra maravilhosa e tão relevante para
todos nós! Congratulações a todos os envolvidos no
evento, em especial a Michelle Villaça, por suas
maravilhosas reflexões.
-A palestra foi muito esclarecedora e as palestrantes
conseguiram abordar o tema com muita maestria e
propriedade.
05 ELOGIOS AULA AO VIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA LEI N.
7.347/85 - AVACP012021 – Marcelo Reimol
-O Instrutor é ótimo., domina a matéria completamente,
além de ser calmo, atencioso. Nota dez para ele.
-O Instrutor Marcelo é formidável, parabéns.
servidor/usuário -Pedi o acesso e pude assistir à gravação da primeira aula
que eu havia perdido. Obrigada!
-Excelente instrutor, muito didático!!! Destaque também
para a excelente apostila elaborada.
-Excelente professor!

Palestra ao vivo

EAD

03 ELOGIOS AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE MEDIADOR
COMUNITÁRIO - AVCMC012021 – Renata Velloso
-Muito grato por todas as mudanças provocadas por essa
formação, saio um Ser Humano melhor com todo esse
conteúdo e trocas de vivencias propiciadas.
-Só tenho elogios. Os professores são excelentes e tiveram
servidor/usuário uma atuação ímpar, se esmerando em otimizar o tempo e
passar o máximo de informações possível. Parabéns à
equipe!
-Eu como iniciante gostei muito. Toda a experiência vai me
ajudar muito para iniciar minhas participações nas
mediações. Obrigada pelo ótimo curso
7 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A NECESSÁRIA
MUDANÇA DE CONSCIÊNCIA - PGMUD012021 - Dra. Maria
Aglaé Tedesco Vilardo
-Palestra excelente. Tema muito importante para qualquer
cidadão.
-ÓTIMA PALESTRA.
-Ótima palestra! A palestrante é excelente.
servidor/usuário -Amei a palestra. A magistrada abordou o tema de uma
forma espetacular, demonstrando empatia e vasto
conhecimento sobre o tema.
-eu sou homem e achei interessante o assunto.
-Palestra maravilhosa. Virei fã.
-Dentre outras, seguramente foi a palestra mais
emocionante que assisti junto a ESAJ. Meus sinceros
agradecimentos aos organizadores e a Palestrante.

EAD

Palestra Gravada

23 ELOGIOS- AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE
CONCILIADORES JUDICIAIS - AVCOJ012021- Luiz Sergio de
Souza e Naura Americano
- Os professores são ótimos e extremamente capacitados.
-Os professores são ótimos!
-Parabenizar os Instrutores: Além da Competência,
incentivaram os Participantes, de forma descontraída e
respeitosa
-Gostaria de agradecer aos professores que dedicaram seu
servidor/usuário
tempo ao curso, para nosso aprendizado! -Me senti
acolhida e renovada! Muito obrigada pela oportunidade.
-Os professores são muito capacitados.
-Ótimos professores
-A organização, aos tutores e ao pessoal do suporte,
apesar de alguns problemas que ocorreram estão de
parabéns o curso é excelente e me senti acolhida e bem
tratada do início ao fim.
03 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DOS
TRIBUTOS E DO ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA PGIRT032021 – Letícia D’aiuto
-A palestrante é simpática e carismática. Mesmo não sendo
servidor/usuário um tema facil, ela fez ficar leve, Parabéns!
-Excelente didática, clareza e entrega ao ministrar a
palestra.
-Ela e a melhor

Aula ao vivo

Palestra gravada

15 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - QUESTÕES SOBRE A
FASE POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL - PGFAS012021 José Claudio Torres Vasconcelos
-EXCELENTE, ACRESCENTA MUITO.
-Excelente o prefessor
-Conteúdo Excelente e esclarecedor
-José Cláudio é imbatível ! Quero sempre assistir as
palestras dele! Parabéns e Gratidão!
-excelente palestrante
-O palestrante é extremamente inteligente,descontraído,
dinâmico, domina o assunto e se expressa de forma clara e
objetiva. Deus continue abençoando a vida dele.
-Palestra maravilhosa... Conteúdo relevante, passado de
servidor/usuário
forma objetiva, simples. Palestrante José Cláudio é
maravilhoso!
-Excelente professor!!!
-COMO SEMPRE, EXCELENTE PALESTRA DO NOBRE
COLEGA.
-Excelente palestrante. Sabe tudo.... Conhece todos
os.problemas que enfrentamos no nosso dia a dia.
Parabéns. a
-Como sempre, muito objetivo, didático e prático.
Parabéns, José Cláudio e ESAJ!
-Que professora excelente! Didática maravilhosa e
linguagem de fácil entendimento. Espero que tenham
muitos outros cursos com ele. Adorei!
2 ELOGIOS - AULA AO VIVO - SEMINÁRIO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO - AVSEM012021 - Des. Cláudio Brandão
de Oliveira
-Agradeço a equipe da ESAJ pela disponibilidade em
servidor/usuário atender minhas solicitações e pela presteza e cordialidade
no atendimento.
-Grato pela oportunidade de ter tido essa ótima aula.
Aproveitarei as gravações para aperfeiçoar meus
conhecimentos. Obrigado

Palestra gravada

Aula ao vivo

5 ELOGIOS - AULA AO VIVO - INVENTÁRIO E PARTILHA AVPAI012021 - Cristiane Maria Muniz de Oliveira
-O instrutor teve muita boa vontade em sanar as dúvidas
dos participantes.
-PARABÉNS PELO CONVITE À INSTRUTORA CRISTIANE.
AULAS MUITO ESCLARECEDORAS, BEM APLICADAS AO
CONTEÚDO E DE FORMA TRANQUILA. MARAVILHOSO. QUE
VENHAM OUTROS. OBRIGADA A TODOS VCS. ESPEREI POR
servidor/usuário
ESSE CURSO
-INSTRUTORA CRISTIANE É MUITO DIDÁTICA E
ACRESCENTOU VALIOSOS CONHECIMENTOS SOBRE O
TEMA INVENTÁRIO E PARTILHA.
-Excelente Curso! Parabéns à professora!
-A instrutora é muito gentil, disponível, e domina o
assunto. Respondeu sempre a todas as perguntas e
comentários de forma paciente e organizada.

Aula ao vivo

7 ELOGIOS - AULA AO VIVO - EXPEDIÇÃO CARTORÁRIA DE
ORDENS JUDICIAIS - AVJUD012021 - Sandro Pereira da Silva
-...PARABÉNS , ESAJ, E, SEUS PROFESSORES...MUITO
OBRIGADO!!!....TENHO, MUITO AMOR E ORGULHO...DE
SER UM PEDACINHO DO TJRJ...SEMPRE EVOLUINDO...E
...RSRSRS...NÃO ACEITO...SER MENOS QUE, OS
MELHORES...RSRSRS...O SEGUNDO É O PRIMEIRO DOS
ÚLTIMOS...RSRSRS .
-Excelente instrutor. Boa linguagem e didática. Gostaria
que fossem disponibilizados mais cursos virtuais para
oficiais de justiça ministrados por ele.
-Excelente curso para integração Cartório - OJA
servidor/usuário
-Quero parabenizar o Professor Sandro pelo ótimo
trabalho, além de transmitir com clareza seus
conhecimentos e suas experiências.
-Parabéns ao instrutor Sandro.
-O curso foi excelente e elucidativo. O professor, que é
Oficial de Justiça, explicou de forma objetiva a função do
OJA e as particularidades inerentes ao cumprimento dos
mandados, bem como as determinações do novo Código
de Normas da Corregedoria.
-O curso foi excelente e o instrutor conseguiu explicar de
forma clara e objetiva os requisitos essenciais para o
cumprimento dos mandados judiciais

Aula ao vivo

AULA AO VIVO - GESTORES ADMINISTRATIVOS FACILITADORES EM CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ
PARA O AMBIENTE ORGANIZACIONAL - GAFAC012021 SI
Cristiane de Castro Melo e SI Renata Fernandes de Araujo
(3)
servidor/usuário -PARABENS A ESAJ PELO CURSO FALANDO EM PAZ,
ESTAMOS MESMO PRECISANDO FALAR SOBRE ESSE
ASSUNTO
-Gostei bastante dos ensinamentos do curso, aplicáveis a
nossa vida em diversos aspectos.
-Curso muito bom e tutoras excelentes.
20 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: OS CONFINS DA VIDA
HUMANA: TEMPO DE SAIR DA VIDA - PVTEM012021- Maria
Aglae Tedesco
-Parabéns. Excelente tema, e palestrante maravilhosa,
Gratidão
-Ótima palestra
-Curti.
-A palestra foi maravilhosa. A palestrante é excelente!
-Excelente palestra
servidor/usuário
-Ótima palestra!!!!
-Adorei, excelente palestra!!!
-Muita clareza e segurança ao se expressar
-Parabéns.
-Essa palestrante é maravilhosa
-Palestra com conteúdo riquíssimo
-Palestrante que apresentou o tema de forma objetiva e
com muita sensibilidade.

Curso Híbrido

Palestra ao vivo

08 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: RODEIOS E
VAQUEJADAS:ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? PGROD022021- Rosane Chagas
-Ótimo tema pois mostra as atrocidades que são feitas com
os animais de um modo geral.
-Parabéns. Tema excepcional para novos conhecimentos.
Obrigado
servidor/usuário -Obrigada D. Rosana, os animais merecem carinho e
respeito!
-Excelente palestra, admirável Juíza
-Excelente
-Palestrante tem pleno domínio pelo assunto e para muita
veracidade e comprometimento nas suas --Afirmações.
Parabéns!

Palestra gravada

CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA DE
FAMÍLIA - CPFAM032021(3)
-Bastante proveitoso o curso, tocando em pontos
importantes, saneando dúvidas.
servidor/usuário
-Adorei o modo como disponibilizaram o curso. Não ficou
enfadonho. Parabéns a(o) idealizador(a), bem como ao
instrutor!
-Ótimo curso!

EAD

GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL
- GJGRI062021 - Claudio Heitor Vasconcelos de Ambrósio
(7)
-Acredito que o curso nos fornece uma base teórica muito
boa para implementar nas unidades do PJERJ. -Ampliei
minhas fontes de conhecimento e me sinto mais preparado
para lidar com a gestão de riscos na minha serventia.
servidor/usuário -Ótimo curso que agrega demais para quem gerencia um
catório judicial.
-Parabenizo o instrutor, que sempre se mostrou disponível
para tirar nossas dúvidas.
-CURSO MUITO BEM ELABORADO, DIDÁTICO E
ENRIQUECEDOR DE CONHECIMENTOS
-Excelente curso. Muito pertinente com a realidade do TJRJ
-CURSO PERFEITO

EAD

Por e-mail:
PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS
DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL - PGAC 042021
servidor/usuário Muito obrigado, parabéns a ESAJ por ter servidores tão
competentes e de enorme grandeza.
Mário, OJA, mat. 01/7225
AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA GERENCIAR EQUIPES E COLABORAR EM ARQUIVOS COM O
OFFICE 365 - GJOFF022021 (12) Frank Andrade
-Curso excelente!! Parabéns ao professor que possui uma
linguagem muito clara!!
-O professor é excelente, domina o assunto, explica com
paciência, esclarece dúvidas. Parabéns!!!
Maria Inês - DCP, DF, NAROJA PROGER Laje do Muriaé.
-O instrutor demonstrou conhecimento do tema e didática.
Curso com benefícios diretos ao dia a dia da rotina
cartorária. -Parabéns!! Antonio Carlos
-ótimo Instrutor! Facilidade para passar conhecimentos e
interagir com o grupo!!
servidor/usuário
-O professor Frank é muito bom. Objetivo, claro nas
respostas e na colocação do conteúdo. Adorei o curso.
Espero usar muito
-PROFESSOR OBJETIVO E CLARO
-Muito bom o curso.
-Professor Excelente! Parabéns!
-Parabéns ao professor. Muito atencioso com os
participantes.
-Curso muito bom.
-Muito bom o conteúdo do curso, importante para
desenvolvermos uma boa gestão cartorária.
O professor é excelente e o material do curso muito
proveitoso.

ELOGIO - AULA AO VIVO - CAUTELARES EM PROCESSO
PENAL - DAS MEDIDAS PATRIMONIAIS ÀS PRISÕES
servidor/usuário PROVISÓRIAS - AVCAU012021 – Danilo Borges
O Doutor é excelente!

Palestra Gravada

Aula ao vivo

Aula ao vivo

AULA AO VIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AVRES012021 As aulas foram boas, com destaque para as aulas dos
servidor/usuário
professores Renato e Marcos Antônio

Aula ao vivo

14 ELOGIOS - FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS-ÁREA DE
ENGENHARIA-FOREN012021
-Amei o curso. Foi muito edificante além de professores
que dominam do assunto, mas que passam com muita
clareza as informações. Sem contar com a possibilidade de
sanar as dúvidas.
-Bastante suporte e entusiasmo de professores e
apoiadores
-Os professores são ótimos, assim como todo o material do
Aula ao vivo/Público externo
servidor/usuário curso.
-Estou muito satisfeita com o curso. Aprendi muito!
Professores excelentes!
-A simpatia e a boa vontade com todos, para atender e
sanar todas as dúvidas, do Juiz Cláudio Anuzza me
surpreendeu. Pessoa muito simples! Algo bem difícil de
encontrar em seu meio! Parabéns!!!!!!
-Disponibilidade e atenção de todos os integrantes do
curso, em especial às organizadoras/administradoras.
MINICURSO AO VIVO - NOÇÕES DE DIREITO EMPRESARIAL MVEMP012021 MI GRÁCIA CRISTINA MOREIRA DO
ROSÁRIO (2)
servidor/usuário -Parabéns a Professora e a equipe de suporte da Esaj.
Excelentes!
-A Juíza professora é ótima! Traz para a realidade com
exemplos práticos.

AUla ao vivo

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER082021 - MÁRIO ANTONIO B VIANA (9)
-o Mário é excelente!!!
-Excelente comunicação do instrutor.
-Mário super atencioso e esclarecedor . Muito bom o curso
-Excelente instrutor.
-Orientador atencioso e com domínio do tema.
servidor/usuário
-O PROFESSOR É MUITO DIDÁTICO.
-Professor Mario muito prestativo e sempre disposto a
sanar dúvidas e encontrar soluções para nos ajudar.
Obrigada!
-Espetaculares aulas, excelente professor. Ganha o TJRJ por
ter em seus quadros capacitado profissional. Muito
obigado ao professor e a ESAJ
-professor muito atencioso

Aula ao vivo

15 ELOGIOS - FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS-ÁREA
CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-FORMT012021
– Claudio Ferreira
-Professores Excelentes
-O curso é de excelência! Simples assim.
-Ótimo curso com ótima didática e material muito bem
adequado.
-Adorei o conhecimento passado pelos professores. O Juiz
servidor/usuário
Aula ao vivo /Público Externo
Cláudio é pessoa ímpar trabalho com excelência, parabéns
a toda equipe envolvida no curso. Obrigado.
-Elogio especial aos professores do curso, foram ótimos e
contribuíram muito para o meu aprendizado.
-Todos os envolvidos no curso mostraram-se proativos em
sanar quaisquer pane, fazendo com que o aluno se sentisse
acolhido.

43 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 14.195/2021 AO CPC E
SEUS IMPACTOS - PVPTY012021- Patsy Schlesinger
-Excelente palestrante. Sanei várias dúvidas que tinha
sobre o assunto. Muito bom.
-Ótima Palestra, a colega está atualizadíssima.
-Excelente palestra
-Parabéns pela palestra. Esclarecedor
-Excelente palestra e excelente palestrante.
servidor/usuário
-Aula maravilhosa e apaixonante, o brilho no olhar da
palestrante entusiasma e estimula a querer estudar
sempre mais. Adorável!!!
-Excelente apresentação
-Excelente tema abordado na palestra.
-A palestrante é ótima! Nunca pensei que Patsy fosse tão
boa professora! Parece outra pessoa quando ministra a
aula! Eu a conheço pessoalmente.

16 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: TREINAMENTO DE
INSTRUTORES - APLICABILIDADE DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS AO AMBIENTE VIRTUAL EAD PVTEA012021 – Mario Viana
-Gostei muito das dicas pré-aula. Parabéns ao palestrante
-Excelente curso, mas o tema requer um curso presencial
quando possível.
servidor/usuário -Excelente palestra. Domínio do tema e muita didática do
Instrutor.
-Instrutor sensacional
-Só agradecer pelos conhecimentos transmitidos com tanta
clareza e objetividade. Parabéns! Lorena.
Instrutor dedicado
-A aula foi muito proveitosa.

Palestra ao Vivo

Palestra ao Vivo

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA ADMINISTRATIVA ESCUTA ATIVA E RESPEITO, UM CURSO MUITO ALÉM DA
INCLUSÃO - GAESC012021 - Patricy Barros Justino, Érica
servidor/usuário Maia Campelo Arruda (1)
Excelente curso, com ótimo conteúdo programático.
Todos os palestrantes com didática clara e objetiva.
Parabéns à ESAJ por mais essa ação de capacitação.

Aula ao vivo

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESCUTA
ATIVA E RESPEITO, UM CURSO MUITO ALÉM DA INCLUSÃO servidor/usuário GJESC012021 - Patricy Barros Justino, Érica Maia Campelo
Arruda (1)
Ótimos palestrantes! Parabéns!

Aula ao vivo

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SEGIN012021 - IVAN
LINDENBERG JUNIOR (8)
- O curso é excelente. O tema abordado é atual e traz
conhecimento sobre uma ferramenta de trabalho que
poderemos utilizar com mais segurança.
-Curso ótimo, conteúdo atual e muito bem elaborado.
-Parabéns! Curso objetivo e esclarecedor sobre como
utilizar de forma eficaz os recursos de seguraça da
servidor/usuário
informação, bem como definindo conceitos da SI de forma
clara. Michele S. Oliveira.
-Material didático de visual agradável, de fácil navegação.
-Acrescentou novas informações úteis para o meu trabalho
quanto para minha vida
-Satisfeito com o curso.
-O curso no geral foi ótimo.
-Fácil navegação, excelente conteúdo. Parabéns !!!

WORKSHOP AO VIVO - A ADOÇÃO E O DIREITO ÀS ORIGENS WVADO012021 - Patrícia Glycério Rodrigues Pinho (8)
-Parabéns, Patrícia! Muito enriquecedor o curso!
-Gostaria de parabenizar a DIATI pela iniciativa do curso. Os
analistas judiciários com especialidades precisam de cursos como
esse, voltados para temáticas específicas do nosso cotidiano de
trabalho. O curso foi bastante proveitoso, a instrutora tinha
domínio do assunto e ótima capacidade de comunicação, tendo
oferecido complementos ao conteúdo que enriqueceram...
-Gostei muito do curso.
-Com certeza irá contribuir no trabalho desenvolvido na Infância
e Juventude, especialmente, na discussão da Adoção e Busca às
Origens.
servidor/usuário
-Curso muito rico e muito necessário a nossa prática de trabalho.
-O curso foi incrível, muitas informações atualizadas e que
ampliaram reflexões, práticas e conceitos.
-Workshop muito interessante, oitiva de pessoas importantes
para o tema.
-Parabenizar a Patricia pelos encontros, repletos de informações
teóricas, mas associadas a nossa atuação prática, que é uma das
questões que mais sentimos falta no dia a dia do nosso trabalho.
Em linguagem simples e a sua disponibilidade de ouvir. As trocas
me fizeram acrescentar perguntas no meu procedimento de
habilitação para adoção.
-Gostaria de parabenizar a tutora pelas excelentes aulas, que
contribuirão para a minha prática profissional.

ITEM

USUÁRIO

SUGESTÕES

PALESTRA AO VIVO: PACOTE ANTICRIME: JUIZ DAS
GARANTIAS - PVTIA012021 - Dr. Marco Jose Mattos Couto
(4)
-Seria interessante e didático opiniões sobre a real
necessidade de uma produção legislativa gestando o novo
servidor/usuário
instituto no nosso ordenamento jurídico.
-Que haja novas palestras com o esse tema que é atual.
-por mais palestras nesse sentido
-Poderia ser feito um curso extensivo ou uma pós
graduação com o Doutor. Excelecente palestra

ASSUNTO TRATADO

Sugestão de tema/curso

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

SEDAC

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

PVTIA012021 (1)
servidor/usuário -Se possível. As palestras poderiam ser ministradas em
honorários mais cedo, talvez a partir das 8h.

PALESTRA GRAVADA - RECONHECENDO O
RELACIONAMENTO ABUSIVO: O CICLO DE VIOLÊNCIA
servidor/usuário DOMÉSTICA - PGABU012021 - MI Renata de Lima Machado
Rocha (2)
-Maior divulgação

PALESTRA AO VIVO: COMO FUNCIONA O ORÇAMENTO
servidor/usuário PÚBLICO NO BRASIL? - PVORC012021 (1)
-Sugiro melhorar a acústica do ambiente

Horário da palestra

Divulgação

Infraestrutura

DIDES

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

DIDES

Os eventos da ESAJ são
divulgados na nossa página e
também por email aos
servidores. Obrigado pela
participação.

DITEC

Não há como controlarmos as
intercorrências externas, já que
as palestras não estão sendo
realizadas nas dependências da
ESAJ. Obrigado pela participação.

Instrutor(a)

Instrutor(a)

SUGESTÃO por e-mail
MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA OFICIAIS
DE JUSTIÇA - MVOJA122021 – Luciana Fiala. (2)
Prezados, boa tarde...
Em resposta ao e-mail que me foi enviado, gostaria de
pontuar que, não obstante a dedicação e atenção dos
funcionários e, em especial, do instrutor Gustavo Sena,
tenho algumas considerações:
•impossibilidade de criação na plataforma de grupos para
discussão de casos concretos. Isso porque quem organiza a
reunião não é a mesma pessoa que cria o link,
impossibilitando essa prática tão importante para
concretização do ensino ativo, ou seja, com a participação
dos alunos;
•durante a apresentação do Power Point o professor não
tem acesso ao chat, assim algumas perguntas ficaram sem
respostas porque quem acompanhava a aula não observou
o chat e, consequentemente, não informou ao professor
para que atendesse aos questionamentos, tópico que foi
pontuado pelos alunos.
No mais, sinto-me sempre honrada por fazer parte do
docente da Instituição.
Atenciosamente,
Luciana Fiala de Siqueira Carvalho

SUGESTÃO por e-mail - MVOJA122021 (1)
-Necessidade de uma pessoa para acompanhar cada aula
pois muitas vezes um único servidor está acompanhando
mais de uma aula;
Atenciosamente,
Luciana Fiala de Siqueira Carvalho

Suporte

Suporte

DIDES

Em relação às considerações da
instrutora, informo que as
atividades são distribuídas pela
equipe, não sendo possível
precisar quem será o
responsável por acompanhar
determinada aula. A solução que
oferecemos é que o próprio
instrutor crie os links, de acordo
com as orientações da ESAJ, a
fim de que o mesmo possa abrir
as salas para trabalho em
grupos. Acrescento ainda que
não temos equipe suficiente
para que toda a aula seja
acompanhada por um
funcionário. Por esta razão, os
instrutores são previamente
informados de que o apoio dado
pela ESAJ se limita à questões
técnico-administrativas, não
sendo possível o
acompanhamento integral para
intervenções durante a aula.
Obrigado pela participação.

DIDES

Não há como atender a
solicitação da magistradainstrutora. Reiteramos a
resposta anterior, já informado
em reunião quando foram
detalhadas as peculiaridades e
limitações para o atendimento.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS
servidor/usuário DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL - PGACO042021 (1)
-Maior divulgação

servidor/usuário

PGACO042021 (1)
-Mais palestras sobre o tema.

PALESTRA GRAVADA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS
servidor/usuário DIFERENTES INFÂNCIAS NO BRASIL - PGACO042021 (1)
-A didática da apresentação poderia ser melhor

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA ORÇAMENTO PÚBLICO - GJORÇ012021 (2)
servidor/usuário
-Gostaria de ter mais cursos deste tipo sobre este assunto.
-Por mais cursos com como este.

servidor/usuário

NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA – NJRES042021 (1)
-Mais cursos com essa temática

servidor/usuário

NJRES042021 (1)
-A página 15 do E book está com erro de finalização.

PALESTRA AO VIVO: O ESTADO COMO CONTROLADOR DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PVSEM022021 servidor/usuário
LEONARDO DA SILVA SANT´ANNA (1)
-Outras palestras

DIDES

Os eventos da ESAJ são
divulgados na nossa página e
também por email aos
servidores. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SECIN

A palestrante foi orientada a
respeito. Tendo em vista a
importância do tema e pelos
elogios também recebidos
optamos por manter a palestra
na grade. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

EAD

SEDAC

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

Material didático

SEDAC

Sua observação é procedente,
iremos verificar e corrigir.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

Divulgação

Sugestão de tema/curso

Palestante

Sugestão de tema/curso

Tema/curso

PVSEM022021 (1)
servidor/usuário - A palavra é Petrobrás e não "Petobrás" como ele falou
diversas vezes
PALESTRA AO VIVO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A TUTELA DE
DIREITOS SOCIAIS - PVTUT012021 - José Claudio Torres
Vasconcelos (7)
-outras palestras
-Gostaria que não terminasse essas palestras.
-palestras CURTAS sobre o INVENTÁRIO
servidor/usuário
-Gostaria que o palestrante fosse convidado para mais
temas atuais.
-Mais palestras e cursos com o Professor José Cláudio
Torres.
-Convidem sempre esse palestrante
-Mais palestras com esse ícone.

servidor/usuário

PVTUT012021 (1)
-TEMA EXTENSO : MAIS HORAS DE PALESTRA

PALESTRA AO VIVO: A EMENDA 103/2019 E A REFORMA
PREVIDENCIÁRIA NO RJ - PVEME012021 - SI Luciano de
Moura
-Seria interessante disponibilizar o material didático, slides,
servidor/usuário transparências, etc.

Palestrante

Sugestão de tema/curso

Carga Horária

Material didático

SEDAC

Consideramos que o
mencionado, porventura
ocorrido, não comprometeu o
conteúdo transmitido. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

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

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.

PVEME012021 (3)
-Sugiro nova palestra para complementação desta, que foi
esclarecedora. Mas o tempo foi curto. Tema de interesse
dos servidores.
servidor/usuário
-Palestra presencial com maior duração
-O TEMA DEVERIA SER OBJETO DE VÁRIOS OUTROS
ENCONTROS, TENDO EM VISTA SUA RELEVÂNCIA À TODA A
CATEGORIA.

PVEME012021 (16)
-Por mais palestras deste tema. O Professor Luciano é
excelente!! Obrigado ESAJ e ao nosso mestre!!!
-Gostaria que quando da entrada em vigor da emenda
fosse realizada mais palestras sobre o assunto
-O tema é parte importante da nossa vida funcional...sugiro
a abertura de um canal de comunicação para que duvidas
particulares possam ser sanadas.
-Ter disponível gravação da palestra
-Sugiro que haja sempre aulas EAD sobre o assunto
Aposentadoria.
-Que venham novas palestras com esse tema, e se for
servidor/usuário
possível detalhar com o desmembramento de tópicos
--TJ DEVERIA CRIAR UMA CALCULADORA PARA SERVIDOR
SIMULAR SUA APOSENTADORIA
É UMA TEMÁTICA QUE GERA MUITAS DÚVIDAS APESAR DA
BRILHANTE PALESTRA. ASSIM, NOVOS EVENTOS SOBRE O
TEMA SERIAM MUITO RELEVANTES.
-Gostaria, se possível, de uma palestra abordando as
normas de aposentadoria para deficientes
-Seria interessante uma palestra voltada exclusivamente
para cáculos de tempo e contribuição para aposentar. Não
consegui chegar a uma conclusão da minha situação
específica.

Carga horária

Sugestão de tema/curso

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

PVEME012021 (2)
-Se possível, reprisar essa palestra
servidor/usuário -Sugiro a repetição da palestra, para sanar muitas dúvidas
que surgiram

AVACE022021 - AULA AO VIVO - ACESSIBILIDADE E
INCLUSÃO - FORMAÇÃO DE INSTRUTORES - SI Rosane
Pitanga da Silva Guimaraes
-Excelente curso de capacitação para instrutores. Minha
servidor/usuário sugestão é que os instrutores aptos sejam convocados
para ministrar aulas, o mais breve possível. Isso porque é
necessário colocar em prática os conhecimentos
adquiridos, bem como é preciso um feedback sobre a nova
capacitação.

Instrutor(a)

AVACE022021 (1)
-Percebi que o tempo me limitou a passar maiores
conhecimentos e exemplos práticos, que acho super
importante.

PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO PGBUR032021 AMELIA CRISTINA DOMINGUEZ ALVAREZ (2)
servidor/usuário -Fazer mais palestras sobre o tema estresse.
-Foi muito boa a palestra. Muito esclarecedora. Poderia
explanar mais sobre profilaxia e formas de solução do
problema.

Disponibilização da palestra

programação

Carga Horária

Tema/curso

DIDES

Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl na página da ESAJ
para acesso dos servidores com
login e senha.
Além disso, as palestras ao vivo
tem sido disponibilizadas como
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.

DIDES

Os instrutores são convidados a
ministrar aulas conforme a
abertura das turmas, seguindo as
demandas institucionais.
Obrigado pela participãção.

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

VÍDEOAULA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIDZ042021 SI
Jose Claudio Torres Vasconcelos (3)
-Excelente aula! Tema muito importante ! muita
praticidade na aula e muita aplicabilidade no dia a dia.
servidor/usuário
Sugestão: por mais cursos com temas importantes com
aulas nesse nível. Excelente professor/instrutor
-Mais cursos com o palestrante
-MAIS AULAS COM O PROFESSOR PALESTRANTE.
PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O PRESENTE DAS
DESIGUALDADES - PGPAS032021 - TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA (2)
servidor/usuário -curso com mais horas
-curso com mais horas

EAD

Carga Horária

PALESTRA GRAVADA - REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS
DE LOCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA - PGCOM032021 servidor/usuário Leonardo Da Silva Sant'anna (1)
Verificação de aprendizagem
-O texto da verificação de aprendizagem é um pouco
confuso.

servidor/usuário

PGCOM032021 (1)
-dar mais opção de horas

PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA - PGSER022021 - Luciano de
servidor/usuário Moura (1)
-Que tenhamos mais eventos sobre novos temas dos
direitos e deveres do servidor.

Carga Horária

Sugestão de tema/ curso

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras são curtas e têm
caráter apenas sensibilizatório
para os temas. Os temas são
aprofundados em cursos.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

DITEC/SEDIS

Como as palestras gravadas são
videos de palestras ao vivo com
carga horária de 2 horas não há
como atribuirmos carga horária
diferenciada para palestras
gravadas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

PGSER022021 (1)
servidor/usuário
-acho que a palestra foi gravada antes da reforma estadual

VIDEOAULA - NOÇÕES DE ACESSIBILIDADE - VACES032021
(1)
-Poderia deixar os prazos das avaliações em aberto até o
servidor/usuário
último dia, pois assim facilitaria para lermos com calma,
estudarmos e fazermos as provas de acordo com as nossas
possibilidades de horário!
PALESTRA AO VIVO: MULHERES NEGRAS E O SISTEMA DE
JUSTIÇA - PVNEG012021 - ANGELA MARIA MORAES
servidor/usuário SALAZAR (1)
-Devido à relevância poderia ter sido liberado também
para o público externo.
PVNEG012021 (18)
-Mais palestras, com testemunhos de vida, como foi nesse
dia. Parabéns!
-Mais temas de inclusão
-Mais palestras de tema relevante como esse
-gostaria de mais palestras sobre o tema
-Por mais palestras e inciativas que abordem o racismo e
sexismo.
-Necessidade de mais atividades deste tipo nesta Casa da
Justiça.
-Como já comentei nas outras palestras, não podem faltar
como essas.
servidor/usuário
-MAIS PALESTRAS SOBRE O TEMA
-outras palestras desse teor com outras mulheres negras
-Temas relevantes e interessantes como esses procuramos
independentemente de pontuação
-Mais palestras sobre o tema
-Que se abordassem mais este tema, porque o tempo foi
curto e são múltiplos os desdobramentos deste assunto
-Sugiro à ESAJ oportunizar mais palestras, que a meu ver
são mais produtivas em relação aos cursos oferecidos,
devido à dinâmica e interação com os personagens que
participam do evento.-realizar palestra sobre o que vem a
ser ideologia de gênero

Conteúdo

Horário do curso

público-alvo

Tema/curso

SEDAC

A ESAJ irá consultar a direção
sobre sua desativação em razão
da desatualização. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Iremos analisar a viabilidade e os
impactos de colocarmos a
avaliação nesses moldes
sugerido. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Sua sugestão será aproveitada.
Sendo o evento repetido ao vivo
este ano o público será aberto.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

PVNEG012021 (1)
servidor/usuário -Foi muito bom, poderiam deixar gravado e a disposição,
pois quero assistir de novo.

PALESTRA AO VIVO: MULHERES NEGRAS E O SISTEMA DE
JUSTIÇA -PVNEG012021 (1)
-Eu não sei como, mas gostaria de uma maior interação!
servidor/usuário
Não sei se é viável! Que tal nós enviarmos nossas
experiências e vocês selecionarem os mais adequados à
palestra para servirem de exemplos.

MINICURSO AO VIVO - O TRABALHO DO ASSISTENTE
SOCIAL NAS AÇÕES DE CURATELA - MVASC022021 Andréia Cristina Alves Pequeno (1)
servidor/usuário
-Que as aulas sejam gravadas fique disponíveis para os
alunos, devido a imprevistos no que se refere as
tecnologias da informação ou falta de energia.
MVASC022021 (2)
-Os conhecimentos adquiridos foram importantes para a
servidor/usuário execução de nossa prática! Este curso deveria ser
periódico/constante!
-Um novo curso sobre o mesmo tema
PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA COGNITIVA AMELIA
CRISTINA - PGERG032021 - Ivany Terezinha Rocha
Yparraguirre e Amélia Cristina Dominguez Alvarez (2)
servidor/usuário
-Haver mais temas relacionados a saúde mental e relação
com o trabalho.
-NOVOS CURSOS SOBRE A TEMÁTICA COM ATUALIZAÇÕES

Gravação da palestra

Palestra ao vivo

Gravação das aulas

Sugestão de tema/ curso

Tema/curso

DIDES

Os vídeos das palestras ficam
disponíveis na página da ESAJ
para acesso dos servidores com
login e senha.
Além disso, as palestras ao vivo
tem sido disponibilizadas como
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Não há como incluirmos material
em palestra a ser proferida,
considerando ainda o
tempo limitado de 2 horas. Esse
tipo de interação só é possível
em cursos regulares. Obrigado
pela participação.

DIDES

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

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

PGERG032021 (1)
o tempo foi curto para tantos assuntos abordados.

servidor/usuário

PGERG032021 (1)
-O material didático deve ser aprimorado.

-

PGERG032021 (1)
-A PLATAFORMA DE RESPOSTA AS QUESTÕES SÓ PERMITE
A PASSAGEM DE QUESTÃO A QUESTÃO. DEVERIA
servidor/usuário
PERMITIR A PASSAGEM PARA A QUESTÃO ESCOLHIDA. O
QUE PERMITIRIA O RETORNO A UMA DEIXADA EM
BRANCO E A FINALIZAÇÃO

PALESTRA GRAVADA: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
E SEUS REFLEXOS PARA O TJRJ - PGLPD012021 - Livia
servidor/usuário
Teixeira Leal (1)
-prova muito difícil para uma palestra

PROCESSAMENTO EM VARAS DA DÍVIDA ATIVA VDIVA092021 (1)
servidor/usuário -Acredito que um material escrito seria de extrema ajuda.
Eu, por exemplo, absorvo muito mais o conteúdo por meio
da leitura.

Carga horária

SEDAC

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

Material diático

SEDAC

As palestras não
possuem material didático.
Obrigado pela participação.

Verificação de aprendizagem

Verificação de aprendizagem

Material diático

DITEC/SEDIS

A ESAJ entende que a plataforma
é adequada e atende aos
critérios de navegação. A
sugestão é que os participantes
leiam as orientações que lhes
são disponibilizadas através de
um manual na própria
plataforma. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

As videoaulas normalmente não
tem apostila. Para cursos com
apostila é aconselhado que o
aluno se inscreva em cursos
regulares e não em palestras ou
videoaulas. Obrigado pela
participação.

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX062021 (1)
-Inserir, além daquelas simulações, depoimentos reais de
servidor/usuário
servidores e advogados sobre situações reais de
atendimento, boas e ruins.
PALESTRA GRAVADA - A QUANTIFICAÇÃO DO DANO
MORAL À LUZ DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA servidor/usuário PGDAN042021 (1)
-Sugiro que os materiais sejam enviados para o nosso email na confirmação da palestra
PALESTRA AO VIVO: PRECEDENTES - PVPRC012021 - MI
Edson Aguiar de Vasconcelos (4)
-Mais palestras sobre o tema
servidor/usuário -Convidem sempre o desembargador
-Gostaria que essas palestras continuem.
-Continuem assim. Ótimos temas.

S
U
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E
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Administrando o Cartório - AOC042021 - SI Carla Cristina
Pinho Marques (3)
-Que os fóruns fossem realizados nos dias de expediente e
não nos fins de semana.
-Poderia ser feito novo curso mais aprofundado. Com visão
da realidade dos cartórios, que se encontram com número
servidor/usuário reduzido de funcionários.
-Seria interessante atualizar algumas questões relativas ao
processo eletrônico, como a questão levantada durante o
curso no sentido de que a apenas a intimação eletrônica da
Delegacia (cód. 68), não retira o processo do Acervo Geral,
tendo sido verificada a possibilidade de se fazer,
posteriormente, a remessa com baixa.
GESTORES - GOVERNANÇA CORPORATIVA E PÚBLICA ÁREA JUD - GJGOC052021 - SI Alexandre Moreira Vieira (2)
-Quando a Esaj tomar conhecimento de novos conceitos
servidor/usuário
que possa disponibilizar o curso para gestores, porque é de
suma importância
-Sugiro mais capacitação nesse sentido

Material diático

SEDAC

Seria muito difícil fazer esse tipo
de gravação, e teria ainda o
problema de direitos autorais e
de imagem. Obrigado pela
participação.

Material diático

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

O curso foi atualizado
recentemente. Com a entrada do
PJe provavelmente o curso será
substituído por outro. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O curso faz parte do programa
de gestores da área judiciária e
administrativa. Obrigado pela
participação.

Palestra ao vivo

Conteudo

Cursos para gestores

PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PARTE I PGESP032021 - MI Danilo Marques Borges (2)
servidor/usuário
-poderiam ser disponibilizados cursos mais extensos sobre
o tema
-poderia ministrar sobre mais temas
PALESTRA AO VIVO: PALESTRA AO VIVO: RACISMO
INSTITUCIONAL: RECONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO - PVINS012021 - Michelle Villaça Lino (8)
-Tema relevantíssimo, deveria gerar uma campanha maior
junto ao ambiente do TJ.
-A CONTINUIDADE DO TEMA
-Mais palestras sobre o tema
-REPETIR O TEMA COM MAIS ENFOQUES
-QUE ESSE TEMA SEJA ABORDADO COM MAIS
servidor/usuário
FREQUENCIA.
-Michele é maravilhosa! Por mais palestras sobre o tema.
Temos muito que aprender.
-Excelente tema, deveria ser abordado mais vezes no
decorrer do ano.
-Acho que deveria ter mais curso sobre este assunto. O
racismo é muito presente nas nossas vidas e conseguir
indetificá-lo e combatê-lo é um ttrabalho diário, do tipo
"AA", um dia de cada vez.
PALESTRA AO VIVO: PALESTRA AO VIVO: RACISMO
INSTITUCIONAL: RECONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO - Michelle Villaça Lino PVINS012021 (2)
servidor/usuário -Gostaria que essa palestra fosse repetida e com a mesma
palestrante para alcance de maior número de pessoas ter
consciência sobre o tema
-Deixar a gravação desta palestra disponível como curso.

Modalidade do curso

Temas/ Palestras

Disponibilização da palestra

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

DIDES

Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl na página da ESAJ
para acesso dos servidores com
login e senha.
Além disso, as palestras ao vivo
tem sido disponibilizadas como
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.

PVINS012021 (2)
-Palestras excelentes como esta deveriam ser obrigatórias
para todos nós Servidores.
servidor/usuário -Palestra maravilhosa, deveria ser recorrente. Acho
inclusive que deveria ser aberta ao público ou fazer parte
de algo maior que envolvesse a sociedade e não apenas o
público do TJ.

PVINS012021 (1)
-NÃO ENFOCAR RACISMO SÓ EM RELAÇÃO A NEGROS.
MUITO ENFOQUE COM O PRECONCEITO AO NEGRO, SEM
servidor/usuário
MOSTRAR A EVOLUÇÃO ATUAL EM SEUS DIREITOS.
FALTOU MENCIONAR CONQUISTAS. O TEMA SÓ
APRESENTOU CRÍTICAS.

PVINS012021 (2)
-Por favor, precisamos de palestras sobre as dúvidas do diaa-dia:quanto aos mandados eletrônicos, quanto às
servidor/usuário intimações elet., mudanças recentes no CPC quanto à
citação elet., prazos, custas, etc .
-Gostaria de ver uma palestra sobre capacitismo, já que
sou pessoa com deficiência e servidora do PJERJ

Público alvo

Conteúdo

Sugestão de tema

AULA AO VIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA LEI N. 7.347/85 AVACP012021 (1)
-A gravação da aula permanecer disponível depois do
Gravação das aulas
servidor/usuário término por algum tempo até a prova. Houve muita
interrupção por eu estar no cartório, diferente da aula
presencial, por isso não pude assistir com tranquilidade. Eu
quis assistir depois.
AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE MEDIADOR COMUNITÁRIO
- AVCMC012021 (1)
-Para ser um bom mediador leva-se tempo. Tempo de
Carga Horária
servidor/usuário estudo e muito tempo de prática. Na minha opinião, a
carga horária de 12 horas é insuficiente para a formação de
um mediador comunitário. Deveria ser aumentada e dada
a oportunidade de algumas horas de prática.

SEDAC/DIEPE

A palestra tem público alvo
aberto para todos os servidores,
mas nenhum curso tem caráter
obrigatório salvo convocação da
Presidência ou da CGJ. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O preconceito era o vies do
título e a palestra não consegue
exaurir o tema, pois tem caráter
meramente sensibilizatório para
a causa conforme recomendação
do CNJ. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

DIDES

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

SEDAC

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

AVCMC012021 (1)
servidor/usuário -O curso poderia ser oferecido por outra plataforma, como
o google meet, que é mais intuitivo do que o Teams.

Navegabilidade

PALESTRA GRAVADA: A NECESSÁRIA MUDANÇA DE
CONSCIÊNCIA - PGMUD012021 - Dra. Maria Aglaé Tedesco
Vilardo (1)
servidor/usuário
Verificação de aprendizagem
-As provas da avaliação de palestras poderiam focar mais
em questões conceituais básicas do tema, pois a carga
horária das palestras são longas.

servidor/usuário

servidor/usuário

AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE CONCILIADORES JUDICIAIS AVCOJ012021 (2)
-Foram 10 aulas de 4 horas no meio da semana. O curso é
muito bom e os tutores excelentes, mas é difícil abrir mão
da agenda de trabalho para participar das aulas que
tomam sua manhã inteira, a maioria das pessoas
Horário
trabalham e acredito que o melhor seria uma parte
"presencial".
-Que se evitem as aulas ao vivo, tendo em vista que a
maioria dos conciliadores trabalham em outras atividades
Poderia ter um horário mais acessível.

AVCOJ012021(1)
-Deveria ser aprovado com média 6 e não 7

Aprovação

DITEC

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

SEDAC

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

DIDES

O curso em questão está sendo
oferecido conforme diretrizes do
CNJ. Entendemos que cada
pessoa tem uma disponibilidade
diferente, por isso, o mesmo
será oferecido em horários
diversos, tendo sido esta a
primeira turma no novo modelo.
Obrigado pela participação.

Direção

A média 7 é largamente utilizada
por outras instituições de
ensino, e entendemos estar
compatível com o grau de
complexidade do modelo de
avaliação adotado em nossos
cursos. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

AVCOJ012021(1)
-Poderia ter um horário mais acessível.

AVCOJ012021(1)
servidor/usuário
-O curso tem que ter mais horas e mais matéria.

PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DOS TRIBUTOS E DO
ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA - PGIRT032021 (1)
servidor/usuário -Mais de três questões do gabarito estão erradas
considerando as duas provas! Não recorri porque tirei a
nota suficiente para obter as horas!

PALESTRA GRAVADA - QUESTÕES SOBRE A FASE
POSTULATÓRIA NO PROCESSO CIVIL - PGFAS012021 - José
Claudio Torres Vasconcelos (3)
servidor/usuário
-SUGIRO MAIS AULAS COM O PROF. JOSÉ CLÁUDIO
-Mais cursos sobre temas do CPC
-Quero mais palestras com o José Claudio. Ele é excelente!

Horário

Carga Horária

verificação de aprendizagem

Cursos/ palestras

AULA AO VIVO - SEMINÁRIO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AVSEM012021 - Des. Cláudio Brandão de Oliveira (1)
servidor/usuário -O gabarito das questões poderia ser comentado, porque Verificação de aprendizagem
quando erramos uma questão ficamos sem saber o porquê
daquela alternativa.

DIDES

O curso em questão está sendo
oferecido conforme diretrizes do
CNJ. Entendemos que cada
pessoa tem uma disponibilidade
diferente, por isso, o mesmo
será oferecido em horários
diversos, tendo sido esta a
primeira turma no novo modelo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

Para insurgir contra as questões
é preciso recorrer. Todas as
questões são feitas com base no
tempo de fala do palestrante e o
sistema fornece o gabarito do
tempo como feedback. Obrigado
pela participação.

SEDAC

O palestrante e instrutor José
Cláudio vem proferindo diversas
palestras, além de estar
habilitado a ministrar cursos.
Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O gabarito que nos foi fornecido
pelo instrutor não continha
feedback. Obrigado pela
participação.

AULA AO VIVO - INVENTÁRIO E PARTILHA - AVPAI012021 Cristiane Maria Muniz de Oliveira
-O curso devia ser mais direcionado ao dia-a-dia cartorário.
O ideal seria um curso de processamento em Vara de OS.
-Poderia ser oferecido um curso mais voltado para o
processamento cartorário do inventário, arrolamento,
alvará...O curso foi muito bom, mas ficou mais voltado
servidor/usuário
para pensar a partilha, principalmente em algumas
comarcas que agora esta competência passou para a
Família, aparecem várias questões práticas do
processamento no cartório e no gabinete.
-SUGIRO QUE AO MENOS 1 VEZ POR ANO PROMOVA
CURSO DE SUCESSÕES ABRANGENDO PARTE MATERIAL E
PROCESSUAL
AULA AO VIVO - EXPEDIÇÃO CARTORÁRIA DE ORDENS
JUDICIAIS - AVJUD012021 - Sandro Pereira da Silva (2)
-Creio que deveria ter a exposição de modelos de mandado
para facilitar a prática de quem os digitam.
servidor/usuário -Nós serventuários precisamos de cursos que consigam
trazer a realidade do dia a dia nos cartórios. Precisamos de
cursos que mostrem casos práticos e principalmente nos
orientem como resolver determinada situação na hora do
processamento
AVJUD012021 (1)
-Curso excelente. Sugiro que seja obrigatório para o chefe
das serventias ou pessoa que ele indicar pois se o servidor
servidor/usuário responsável pela digitação dos mandados tiver esse
conhecimento ou for orientado por quem o tenha o
resultados dos mandados positivos seriam maiores, logo, a
tutela jurisdicional mais efetiva.

Sugestão de tema/Curso

Conteúdo

Obrigatoriedade do curso

SEDAC

A ementa do curso fica
disponível para o aluno na
intranet. O curso versa sobre
inventário e partilha mesmo, não
é um curso de processamento
em vara de órfãos e sucessões.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O curso é sobre uniformização
da expedição de ordens
cartorárias. Para auxiliar o
servidor no processamento
aconselhamos o curso de
processamento eletrônico.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O curso é sobre uniformização
da expedição de ordens
cartorárias. A obrigatoriedade
dos cursos só pode vir por
ordem da Presidência ou da CGJ.
Obrigado pela participação.

AULA AO VIVO - GESTORES ADMINISTRATIVOS FACILITADORES EM CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ
PARA O AMBIENTE ORGANIZACIONAL - GAFAC012021 SI
Cristiane de Castro Melo e SI Renata Fernandes de Araujo
(3)
servidor/usuário
-Sugiro que seja disponibilizado o material na plataforma.
-Sugiro que o curso seja na modalidade a distancia
assíncrono com encontros ao vivo e presenciais.
-QUE O CURSO SEJA ABERTO PARA TODOS OS SERVIDORES
NA PROXIMA EDIÇAO
PALESTRA GRAVADA: RODEIOS E
VAQUEJADAS:ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? (1)
servidor/usuário Que sejam realizadas novas palestras com relação aos
maus tratos de animais e destruição do ecossistema.

PALESTRA AO VIVO: OS CONFINS DA VIDA HUMANA:
servidor/usuário TEMPO DE SAIR DA VIDA - PVTEM012021 (1)
-Deixar público no YouTube.

PVTEM012021(1)
Mais cursos sobre esse tema. Como já solicitado
servidor/usuário
disponibilização da palestra através de alguma plataforma.

material diático

Temas/Cursos

Plataforma

Temas/Cursos

SEDAC

O material entregue pelas
tutoras está disponível aos
alunos no GED. A amplicação do
público alvo depende de
autorização da Administração
Superior. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O tema é muito importante e
pretendemos ter novas ações de
capacitação sobre o tema.
Obrigado pela participação.

DITEC

Os vídeos são disponibilizados
na página de vídeos
educacionais da ESAJ, com
acesso a todos os colaboradores
que possuem login no TJERJ.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O tema é muito importante e
pretendemos ter novas ações de
capacitação sobre o tema.
Obrigado pela participação.

CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA DE
FAMÍLIA - CPFAM032021 Marcelo Lettério dos Santos
-Não sei se foi erro meu, mas a cada vez que precisava
servidor/usuário
reiniciar o acesso ao conteúdo, iniciava o curso e avançava
até o ponto necessário. N consegui acessar diretamente do
ponto da interrupção anterior

GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL
- GJGRI062021 - Claudio Heitor Vasconcelos de Ambrósio
-Sugiro que deixem vídeos gravados, com alguns esquemas
servidor/usuário
e resumos.
-Sugiro a oferta de cursos semelhantes com mais
frequência

Instrutor

Instrutor

AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE MEDIADOR COMUNITÁRIO
- AVCMC012021- (1) Renata Fernandes C. Velloso e Naura
Americano
Aumento da carga horária para que o conteúdo seja
melhor apresentado

AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE CONCILIADORES JUDICIAIS AVCOJ012021- Renata Velloso (1)
A plataforma utilizada para fins pedagógicos deixa a
desejar.

Plataforma

Material diático

Carga Horária

Plataforma

DITEC

A descrição não está clara, sendo
difícil a compreensão do
problema. Depreende-se que o
participante não conseguia
posicionar corretamente no
ponto onde parou
anteriormente. Não tivemos
reclamações deste gênero até o
momento, o que nos leva a crer
ser uma dificuldade do operador.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A proposta de concepção deste
curso foi esta, mas estamos
pensando em futuramente
alterar a dinâmica desse
formato. Obrigada por sua
sugestão.

SEDAC

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

DITEC

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

AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA GERENCIAR EQUIPES E COLABORAR EM ARQUIVOS COM O
OFFICE 365 - GJOFF022021
servidor/usuário -Um período maior para fazer a avaliação
-Fazer mais cursos sobre o assunto
-Sugiro mais tempo para prática. Maria Inês - DCP
- NECESSÁRIO MAIOR APROFUNDAMENTO

AULA AO VIVO - CAUTELARES EM PROCESSO PENAL - DAS
MEDIDAS PATRIMONIAIS ÀS PRISÕES PROVISÓRIAS AVCAU012021 (1)
servidor/usuário
Poderia aumentar o número de horas e fazer em menos
dias!

FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS-ÁREA DE ENGENHARIAFOREN012021 (3)
-Acho importante disponibilizar os slides das aulas.
Ajudaria muito aos alunos.
-Módulo de laudos periciais poderia utilizar exemplos
práticos. Módulo processo eletrônico poderia simular o
login como perito e realizar as ações cotidianas: pesquisa
servidor/usuário de processos, protocolo de petição
-A leitura dirigida dos textos poderia ser complementada
com exemplos sob a forma de exercícios
-Sugestão, os vídeos das aulas deveriam ser
disponibilizados, pois com a possibilidade de assistir a aula
novamente poderiam ser identificados detalhes que
durante a aula acabam se perdendo.

FOREN012021 (1)
Sugiro uso de outra plataforma para transmissão das aulas.
servidor/usuário Os recursos do Teams nem sempre se adequam as
necessidades do ensino remoto.

Carga Horária

Programação/Horário

Conteúdo

Plataforma

SEDAC

A ESAJ está reformulando os
cursos que serão colocados no
Programa de Gestores. Obrigado
pela participação.

DIDES

As turmas são abertas conforme
disponibilidade de agenda da
ESAJ e dos instrutores, e
considerando, ainda, critérios
didático-pedagógicos. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Os slides são material de uso
exclusivo dos instrutores e
alguns não gostam de ceder. As
aulas são no formato de aulas ao
vivo e não permite ao aluno
assistir novamente. Obrigado
pela participação.

DITEC

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

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER082021 - MÁRIO ANTONIO B VIANA
-O curso poderia ser um pouco mais longo. (4)
servidor/usuário
-necessário uma apostila sobre o conteúdo ensinado
-Preparar vídeos curtos ensianando, a nova rotina de
trabalho, para consultas posteriores
-Investir na prática para melhor assimilação do conteúdo

FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS-ÁREA CONTÁBIL,
FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-FORMT012021
servidor/usuário
Seria bom receber um diploma do curso. (1)

FORMT012021 (1)
No geral, o curso foi muito bom. Poderia apenas ter mais
prática para orientar na prova e na execução do trabalho
servidor/usuário
em si (cadastro do profissional, elaboração de laudos,
solicitação da ajuda de custo

PALESTRA AO VIVO: PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS
PELA LEI 14.195/2021 AO CPC E SEUS IMPACTOS PVPTY012021 (3) PATSY SCHLESINGER
-A ESAJ poderia convidar esta professora para dar mais
aulas de Processo Civil.
servidor/usuário
-Gostaria de assistir mais eventos com a palestrante sobre
outros temas de processo civil
-Amei esta professora muito didática, poderia dar mais
aulas na ESAJ.

Carga Horária/material
didático

Certificado

Conteúdo

Palestrante/Instrutor

SEDAC

A carga horária é definida pelo
instrutor com base no conteúdo
alinhado e o material didático de
cursos sobre sistemas
desatualiza muito rápido deste
modo ponderamos pela
inexistência de muitos materiais
extras. Obrigado pela
participação.

DIDES

Os participantes da referida
turma recebem certificado ao
final do curso, caso tenham
cumprido os requisitos
necessários. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso de perito visa fornecer
as informações básicas com
carga horária muito enxuta, o
aumento de conteúdo geraria
aumento do valor do curso e
consequentemente aumento do
ônus para o participante.
Obrigado pela participação.

SECIN

A palestrante será convidada
para proferir novas palestras e
ministrar cursos. Obrigado pela
particpação.

PVPTY012021 (1)
Tragam mais temas como este, precisamos estar sempre
servidor/usuário atualizados. essa mudança impactou diretamente nosso
serviço.

PALESTRA AO VIVO: TREINAMENTO DE INSTRUTORES APLICABILIDADE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AO
AMBIENTE VIRTUAL EAD - PVTEA012021 (4)
-Sugiro novos cursos, interativos, sobre o tema
-Novos cursos com o tema
servidor/usuário -Mais palestras e cursos sobre tais tecnologias.
-Mais curso (s) a respeito do Teams.

PVTEA012021 (1)
Considerando a relevância do treinamento, solicito que a
servidor/usuário Aula fique disponibilizada como atividade de capacitação
para acesso constante por parte dos Instrutores.
GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA ADMINISTRATIVA ESCUTA ATIVA E RESPEITO, UM CURSO MUITO ALÉM DA
INCLUSÃO - GAESC012021
servidor/usuário
Sugiro que o presente curso continue sendo ofertado para
mais colegas, de forma a disseminar o conhecimento sobre
o tema.
GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESCUTA
ATIVA E RESPEITO, UM CURSO MUITO ALÉM DA INCLUSÃO GJESC012021 - Patricy Barros Justino, Érica Maia Campelo
servidor/usuário
Arruda (1)
-Novos cursos sobre o tema com uma possível extensão da
carga horária.

SEDAC

A ESAJ agradece e está sempre
atenta aos novos temas e
relevantes para os servidores.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ agradece e está sempre
atenta aos novos temas e
relevantes para os servidoresinstutores no processo de
aperfeiçoamento da didática e
do acolhimento aos novos
instrutores. Obrigado pela
participação.

capacitação instrutores

SEDAC

A palestra foi criada com esse
objetivo, de manter a gravação
disponívelpara capacitação dos
instrutores. Obrigado pela
participação.

Abertura de turmas

DIDES

O referido curso já consta da
programação anual. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ está avaliando e
preparando a programação para
2022 e essas sugestões serão
analisadas. Obrigado pela
participação.

temas/Cursos

temas/Cursos

Temas/Cursos

servidor/usuário

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SEGIN012021 - IVAN
LINDENBERG JUNIOR (1)
Avaliem a possibilidade de mais uma opção na "Avaliação
de Reação": "Não se aplica".

WORKSHOP AO VIVO - A ADOÇÃO E O DIREITO ÀS ORIGENS
- WVADO012021 - Patrícia Glycério Rodrigues Pinho (2)
-Seria interessante mais trocas como essa em outras
Servidor/usuário temáticas da nossa atuação no Tribunal.
-Que esse tipo de tema seja mais vezes explorado em
cursos.

servidor/usuário

ITEM

USUÁRIO

Avaliação de Reação

tema/curso

SECIN

Iremos analisar essa
possibilidade. Já fizemos um
teste com essa opção e não se
adequou a parametrização do
instrumento que temos no
momento. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ agradece e está sempre
atenta aos novos
temas relevantes para os
servidores. Obrigado por sua
participação.

WORKSHOP AO VIVO - A ADOÇÃO E O DIREITO ÀS ORIGENS
- WVADO012021 - Patrícia Glycério Rodrigues Pinho
-A minha sugestão é em relação ao horário. Como
trabalhamos com agenda, estas já estão cheias com as
intimações nos horários em que o curso foi realizado. Caso
seja possível, sugiro que a inscrição seja feita com bastante
antecedência para deixarmos os horários reservados
somente para assistir ao curso.

Programação/Horário

DIDES

As turmas são abertas conforme
disponibilidade de agenda da
ESAJ e dos instrutores, e
considerando, ainda, critérios
didático-pedagógicos. As
inscrições são realizadas com
quase 2 meses de antecedência,
não sendo possível ampliar esse
prazo. Obrigado pela
participação.

RECLAMAÇÕES

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

PALESTRA AO VIVO: PACOTE ANTICRIME: JUIZ DAS
GARANTIAS - PVTIA012021 - Dr. Marco Jose Mattos Couto
(2)
servidor/usuário -A palestra estava travando muito, a navegação não estava
boa.
-O VÍDEO DA PALESTRA TRAVOU E NÃO SEI SE CONSEGUI
ASSISTI OS 80% ESTIPULADO.

Navegabilidade

DITEC

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

PALESTRA AO VIVO: COMO FUNCIONA O ORÇAMENTO
PÚBLICO NO BRASIL? - PVORC012021 (4)
-Apenas para informar que o aplicativo TEAMS travou
algumas vezes durante a palestra.
-Estava travando muito o sistema durante a realização da
servidor/usuário palestra.
-A transmissão está muito ruim. Sistema travando sempre.
-Tive grande travamento da palestra. Vou verificar se foi
pontual, no equipamento etc...poderia ter sido melhor de
absorver e de toda forma gostaria de informar.

NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA – NJRES042021 (1)
servidor/usuário -Foi muito difícil navegar nesse curso. Ele parecia pesado.
Não consegui abrir no trabalho.

PALESTRA AO VIVO: O ESTADO COMO CONTROLADOR DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PVSEM022021 LEONARDO DA SILVA SANT´ANNA (2)
-PENSO QUE ELE DEVERIA SER IMPARCIAL E NAO DEIXAR
servidor/usuário CLARO SUA PREFERENCIA POLITICA
-Orador medíocre. Para dar uma palestra a pessoa
necessita primeiramente dominar o vernáculo. Ele fala
"né" o tempo todo e comete erros de concordância
nominal e regência verbal o tempo todo.

Navegabilidade

Navegabilidade

Palestrante

DITEC

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

DITEC

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

SEDAC

O palestrante obteve na
avaliação quantitativa o índice
de satisfação de 97,64% , é
instrutor experiente, com
excelente formação acadêmica e
experiência docente.
Entendemos que a falha
percebida por você não
comprometeu o resultado.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

PVSEM022021 (2)
-O aplica[vo travou diversas vezes.
-Tenho muita dificuldade de acessar este plataforma

PVSEM022021 (1)
-as palestras em que ja me inscrevi nao aparecem na
ordem cronologica

PVEME012021 - PALESTRA AO VIVO: A EMENDA 103/2019
E A REFORMA PREVIDENCIÁRIA NO RJ - SI Luciano de
Moura
-Achei a palestra super confusa. Acho desnecessário ele
ficar falando como é atualmente e como será. Isso só
servidor/usuário
confunde nossa cabeça. Eu não quero saber como é agora.
Quero saber como será a partir de jan
-Fiquei sem saber afinal quando aplicar pedágio e idade
mínima. Achei muito confusa

Plataforma

Sistema

Palestra ao vivo

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
dependem da qualidade da
internet do usuário.
Entendemos que a interface da
plataforma é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

DITEC

A forma de apresentação padrão
do Moodle é esta, sem
considerar a ordem cronológica.
Em 2022, vamos estudar novos
templates para trazer mais
facilidades aos participantes.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As regras previdenciárias estão
na fase de transição e com isso é
importante ministrar a palestra
com as regras híbridas, já que
nem todo servidor será atingido
pelas novas regras. Acredito que
nas palestras futuras com a
mudança da legislação haja
esclarecimento maior sobre as
novas regras. Obrigado pela
participação.

PVEME012021 - PALESTRA AO VIVO: A EMENDA 103/2019
E A REFORMA PREVIDENCIÁRIA NO RJ - SI Luciano de
servidor/usuário Moura
--Atrasos acima de 10 min para o início ou término das
palestras atrapalham a logística de quem assiste

PVEME012021 (1)
servidor/usuário -Obtive dificuldade em acessar o curso, pois o
gerenciamento de dispositivo móveis não estava disponível

PVEME012021 (1)
servidor/usuário -Fora a questão do material didático, nada a reclamar. O
tema merece material de orientação.

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO AVELE052021 - RODRIGO TEIXEIRA DE ANDRADE (1)
servidor/usuário -O sistema muito instável. Ficamos uma parte da última
aula sem que o professor pudesse acessar o sistema. A
internet também deixou a desejar.

Suporte

Acesso

Material diático

Navegabilidade

DIDES

Concordamos com a reclamação
apresentada e buscamos sempre
evitar qualquer atraso.
Infelizmente, no evento em tela,
houve questões técnicas que
impediram o início do mesmo no
horário. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

SEDAC

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

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

AULA AO VIVO - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - FORMAÇÃO
DE INSTRUTORES - AVACE022021 - SI Rosane Pitanga da
Silva Guimaraes (2)
servidor/usuário
-A transmissão ficou travando bastante na 2ª aula, mas deu
pra acompanhar mesmo assim.
-Conexão instável

Navegabilidade

VÍDEOAULA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIDZ042021 - SI
Jose Claudio Torres Vasconcelos (1)
servidor/usuário -Primeira questão do exame com a resposta desatualizada Verificação de aprendizagem
em vista do REsp 1802025. Não quis fazer recurso de
gabarito, pois é muito burocrático.

AULA AO VIVO: RECURSOS NO PROCESSO CIVIL AVREC022021 - Desembargador Celso Silva Filho (1)
-Problema no Teams impediu acesso de algumas pessoas
servidor/usuário
ao material disponibilizado na aula no chat mas o suporte
insistia em não ver problema ao invés de repostar, o que
foi feito pelos colegas.

VIDEOAULA - NOÇÕES DE ACESSIBILIDADE - VACES032021
(1)
servidor/usuário -Tive um pouco de dificuldade para acompanhar o curso
pois confundi as datas dos exames dos textos...achei que
fosse tudo com prazo limite para o dia 15...

SUPORTE

Prazo das atividades

DITEC

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

SEDAC

O recurso é bem simplificado
basta indicar a questão e o
fundamento. Os tempos de
respostas estão no próprio vídeo
ou powerpoint. E as perguntas
são com base na palestra
ministrada. Obrigado pela
participação.

DIDES

Vamos verificar novas formas de
disponibilização de material
extra das aulas, a fim de atender
melhor aos alunos. Obrigado
pela participação.

DITEC/SEDIS

A ESAJ entende que o padrão
informativo e de divulgação das
atividades pelo tutor segue de
forma adequada para alertar os
participantes sobre os prazos e
as atividades correspondentes,
objetivando evitar a
intempestividade das tarefas.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: MULHERES NEGRAS E O SISTEMA DE
JUSTIÇA - PVNEG012021 - ANGELA MARIA MORAES
servidor/usuário SALAZAR (1)
-O atraso para começar foi ruim, mas fora isso, sem
reclamações.
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PVNEG012021 (3)
-Problemas para acessar/ingressar no evento
-O sistema caiu para mim duas vezes e tive que
servidor/usuário
reconectar.
-Chat não ficou disponível para mim impossibilitando a
interação

PALESTRA GRAVADA: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
E SEUS REFLEXOS PARA O TJRJ - PGLPD012021 - Livia
Teixeira Leal (1)
servidor/usuário
-Achei a palestra muito corrida no final onde ela só leu as
telas e a dicção dela achei péssima pois tem um cacoete
irritante de ficar repetindo : né, né, né , né.....

PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA COGNITIVA AMELIA
CRISTINA - PGERG032021 - Ivany Terezinha Rocha
servidor/usuário Yparraguirre e Amélia Cristina Dominguez Alvarez (1)
-as questões da availiação não estavem bem formuladas e
induziram a erro..

SUPORTE

Infraestrutra/ Suporte

Palestrante/Instrutor

Material didático

DIDES

Concordamos com a reclamação
apresentada e buscamos sempre
evitar qualquer atraso.
Infelizmente, no evento em tela,
houve questões técnicas que
impediram o início do mesmo no
horário. Obrigado pela
participação.

DITEC

Não temos registros de
dificuldades de acesso ou queda
de conexão. Somente vimos o
registro de demora de iniciar.
Precisaríamos de mais dados
para uma efetiva conclusão, mas
a princípio, parece ser problema
local no ponto de acesso do
usuário, o que é passível de
ocorrer. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A palestrante é sempre muito
bem avaliada e obteve nessa
turma o índice de satisfação de
97,30% quanto a sua atuação.
Possui ótima formação
acadêmica e experiência
docente. Entendemos que a
falha percebida por você não
comprometeu o resultado.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX062021 (1)
-A reclamação que faço é que apesar de tirar a nota
máxima (6,0), o fato de ter ingressado após o final dos
fóruns, não consegui os pontos. Acho que a abertura de
um curso que dispõe de um período para ser realizado,
deve ser exposto de forma EXPRESSA E CLARA que haverá
a OBRIGATORIEDADE de participar dos Fóruns no ATO DA
INSCRIÇÃO. Realizei a inscrição por acreditar que poderia
ser realizado durante o período previsto e assistido em
QUALQUER DIA. Tendo em vista que me encontro em
proximidade de férias e com grande volume de serviço, só
consegui acessar no dia 16/11/21. Apresentei-me e fui
surpreendida com a mensagem respondida
servidor/usuário
atenciosamente pela instrutora, que ainda que acertasse
todas as questões, não teria a nota suficiente para ser
aprovada. Assim, acho que tal informação deve estar
inserida em DETALHES no ATO DA INSCRIÇÃO e não após o
envio por e.mail que APENAS manda acessar as
informações do curso. Isso induz a ERRO no ato da
inscrição. Lamentável, porque perdi de serem computados
os pontos, na qual me julguei capaz de adquirir, o que foi
comprovado pela nota máxima na avaliação realizada logo
pela primeira tentativa. Minimizaria tal fato se a avaliação
permitisse a nota máxima de 7,0 e não 6,0, sem prejudicar
aqueles que por ventura não participassem dos debates
pelo mesmo motivo.
PALESTRA AO VIVO: PRECEDENTES - PVPRC012021 - MI
Edson Aguiar de Vasconcelos (2)
-A palestra estava o tempo todo travando. Mal consegui
servidor/usuário
assisti-la. O sinal da internet estava funcionando bem, mas
a plataforma travava e tive que reiniciá-la várias vezes.
-O vídeo da palestra travou algumas vezes.

Atividade obrigatórias para
aprovação/ EAD

Navegabilidade

SEDAC

O aluno recebe um email com
todas as orientações das
atividades que serão
desenvolvidas e pontuadas logo
no início do curso. É preciso que
o aluno que se propõe a fazer
um curso EAD esteja atento às
orientações que são passadas
por email. De qualquer forma
iremos reforçar essa informação
no ato da inscrição. Obrigado
pela participação.

DITEC

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

Administrando o Cartório - AOC042021 - SI Carla Cristina
Pinho Marques (1)
servidor/usuário -Não achei coerente que muitas das questões não se acha
no curso, dificultando e muito na hora de fazer o
questionário.

GESTORES - GOVERNANÇA CORPORATIVA E PÚBLICA ÁREA JUD - GJGOC052021 - SI Alexandre Moreira Vieira (1)
servidor/usuário -Uma pena que este curso tenha sido disponibilizado no
mesmo período das correições. Eu gostaria de ter podido
participar muito mais.
PALESTRA AO VIVO: PALESTRA AO VIVO: RACISMO
INSTITUCIONAL: RECONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO - PVINS012021 - Michelle Villaça Lino (2)
-Plataforma com problemas
servidor/usuário
-Só uma observação pontual (foi a primeira vez que
aconteceu comigo) porque tive problemas de lentidão ao
me conectar mas nada que atrapalhasse participar da
palestra.

servidor/usuário

PVINS012021 (1)
-Atrasou muito

verificação de aprendizagem

Programação

Navegabilidade

Horário/Atraso

SEDAC

As questões foram elaboradas
pela conteudista do curso. Caso
haja alguma discordância com as
questões apresentadas,
sugerimos que o aluno entre
com o recurso. Obrigado pela
participação.

DITEC /SEDIS

O participante deve acompanhar
mensalmente a programação,
pois os cursos retornam à grade
durante o exercício. Obrigado
pela participação.

DITEC

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

DIDES

Concordamos com a reclamação
apresentada e buscamos sempre
evitar qualquer atraso.
Infelizmente, no evento em tela,
houve questões técnicas que
impediram o início do mesmo no
horário. obrigado pela
participação.

servidor/usuário

PVINS012021 (1)
-Não vi meu comentário durante a palestra.

AULA AO VIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA LEI N. 7.347/85 AVACP012021 (1)
servidor/usuário
-Tive dificuldade para acessar o curso no primeiro dia e
perdi a primeira aula.

AULA AO VIVO - INVENTÁRIO E PARTILHA - AVPAI012021 Cristiane Maria Muniz de Oliveira
-inadequação do conteúdo e da forma do curso às
servidor/usuário
necessidades profissionais daqueles que assumiram o
processamento de VOS. Poucos aspectos processuais e de
processamento.
AULA AO VIVO - EXPEDIÇÃO CARTORÁRIA DE ORDENS
JUDICIAIS - AVJUD012021 - Sandro Pereira da Silva
A única reclamação que eu tenho é a vedação ao servidor
de realizar determinado curso mais de uma vez.
Geralmente, os cursos não ministrados pelos mesmos
servidor/usuário instrutores. Fiz um curso de plantão judiciário no início do
ano. Depois, foi ofertado um novo curso com outro
professor, mas indeferiram a minha inscrição. Ressalto que
a carga horária dos cursos não são suficientes e que as
vezes um professor consegue passar mais informações do
que o outro.

Suporte

Navegabilidade

Conteúdo

Repetição do curso

DIDES

As perguntas destinadas aos
palestrantes são apresentadas
levando em consideração a
pertinência com o tema, bem
como o tempo disponível.
Obrigado pela participação.

DITEC

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

SEDAC

A ementa do curso fica
disponível para o aluno na
intranet. O curso versa sobre
inventário e partilha mesmo, não
é um curso de processamento
em vara de órfãos e sucessões.
Obrigado pela participação.

DIDES

O servidor que assim o desejar
pode repetir qualquer curso,
bastando encaminhar email à
ESAJ, ressaltando que não
haverá o cômputo da cargahorária para fins de promoção e
progressão. Obrigado pela
participação.

CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA DE
FAMÍLIA - CPFAM032021 Marcelo Lettério dos Santos (2)
-O conteúdo do material está ótimo; a ideia de fazer o
curso sobre as principais dúvidas foi ótima e bastante útil.
servidor/usuário Mas a forma de apresentação (diálogo entre personagens e
montar historinhas/conversa entre eles pra ficarmos
clicando toda hora é um saco. Desperdiça tempo e faz a
gente se sentir idiota.
-as caixinhas de diálogo não abriram.
GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL
- GJGRI062021 - Claudio Heitor Vasconcelos de Ambrósio
-Acho que esse curso deveria sofrer uma reestruturação.
servidor/usuário Não tem casos práticos que facilitem a compreensão e
aplicação para gestores de cartório. Decepcionada.
- Achei o material de estudo confuso assim como a
formulação das questões da avaliação.

Conteúdo EAD

Conteúdo EAD

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS servidor/usuário
Verificação de aprendizagem
MVFER082021 - MÁRIO ANTONIO B VIANA
-Prova muito difícil.

FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS-ÁREA CONTÁBIL,
FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-FORMT012021 (1)
A plataforma de ensino, quando vinculada ao site do TJRJ
servidor/usuário
prejudica o aluno quando o servidor do site cai, o que
acontece toda hora.

Plataforma

SEDAC

A ESAJ está pensando em
reestruturar esse tipo de EAD
para o próximo ano. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A gestão de riscos é recente no
TJ. O curso é novo e tem
tido um nível de aceitação muito
bom e foi elaborado por um dos
nossos melhores instrutores
sobre o tema. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A prova é montada pelo
instrutor conteudista com base
no conteúdo que será
ministrado. Obrigado pela
participação.

DITEC

A plataforma Moodle tem acesso
independente do site do TJERJ. O
domínio é informado nas
orientações. Obrigado pela
participação.

FORMT012021 (2)
-Valor cobrado pelo curso foi excessivo, uma vez que é
interesse do TJ em ter o cadastro de peritos e, na maioria
dos processos, o valor pago por perícia é apenas uma
ajuda de custo simbólica ao prof.
servidor/usuário
-Seria bom informar aos próximos participantes que a
GRERJ só pode ser paga no Bradesco. Essa falta de
informação gera problema na hora de efetuar o
pagamento.

PALESTRA AO VIVO: PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS
PELA LEI 14.195/2021 AO CPC E SEUS IMPACTOS PVPTY012021
A única reclamação que faço é quanto ao horário da
servidor/usuário
palestra, porque ela ocorreu no momento em que eu me
preparava para vir trabalhar, ou seja, tive que assistir pelo
celular enquanto fazia as coisas.

Atendimento

Horário

DIDES

O valor do curso foi estabelecido
por meio de pesquisa de
mercado e vem sendo atualizado
anualmente pela UFIR.
Na divulgação, bem como, nas
orientações do curso, é
informado o passo-a-passo para
realização da matrícula,
incluindo o pagamento da
GRERJ. Obrigado pela
participação.

DIDES

A ESAJ oferece atividades em
horários diversos, a fim de
atender às diferentes
necessidades dos servidores.
Obrigado pela participação.

