ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 999
ITEM

USUÁRIO

/ ELOGIOS: 797

/ SUGESTÕES: 163

OBSERVAÇÃO

1 ELOGIO por e-mail - AULA AO VIVO - PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS NO CPC - AVPEC012021 - MARCELO JOSÉ
REIMOL.
"Prezada Mônica e equipe do SECAP,
Gostaria de agradecê-los pelo suporte ao longo do curso
Instrutor/usuário "Aula ao vivo: Procedimentos Especiais no CPC" finalizado
no dia 27/08. O trabalho que vocês desenvolvem é, sem
dúvidas, essencial para o bom transcorrer do curso. Muito
obrigado!
Atenciosamente,
Marcelo" (E-MAIL ENVIADO EM 1º/09/2021).

ASSUNTO
TRATADO

AULA AO VIVO

2 ELOGIOS por e-mail - FORMAÇÃO DE PERITOS JUDICIAIS ÁREA DE MEDICINA - FORMD012021
-Prezada Lilian, boa noite.
Aproveito para agradecer pelo curso.
Foi muito profissional e de excelente nível. Obrigado.
Gostaria de saber a previsão para o envio do certificado
digital.
Desde já meu agradecimento a Vc e a todos envolvidos
diretamente e indiretamente nesse curso.
Cordialmente.
Julio Ramos (E-MAIL ENVIADO EM 08/09/2021).
-Boa tarde,
Obrigado pelos parabéns e pelo curso de excelente
qualidade
Luis Valle (E-MAIL ENVIADO EM 16/09/2021)

Curso Externo

/ RECLAMAÇÕES: 39

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

4 ELOGIOS - AVCTR012021 - AULA AO VIVO - GRERJ
ELETRÔNICA DE RECURSOS, INCLUSIVE EM JUIZADOS
ESPECIAIS- MARCELO LETTERIO DOS SANTOS
-Plataforma Moodle e o uso do Teams foi excelente. A
comunicação por e-mail também não falhou. Parabéns.
servidor/usuário
-Excelente professor, didática clara e objetiva com fácil
entendimento.
-Curso maravilhoso!
-Ótimo atendimento pelo suporte, e professor bastante
acessível as dúvidas. Estão de parabéns!!!
7 ELOGIOS - NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NJRES032021
-Curso excelente. Nada a acrescentar.
-Excelente curso!
-Obrigada pelo empenho. Para que todos possamos realizar
nossos cursos apesar da pandemia.
servidor/usuário -EXCELENTE CURSO!
-Excelente e-book. Excelentes templates de exposição do
curso.
-Curso muito interessante. O método de apresentação é
ótimo.
-Nós leva a uma grande reflexão.
Gostei muito do curso. Parabéns aos envolvidos!

AULA AO VIVO

EAD

15 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: HOME OFFICE
PRODUTIVO E EFICIENTE NA ÁREA ADMINISTRATIVA - UM
CASO CONCRETO RECONHECIDO EM AUDITORIA EXTERNA GESTORES - ÁREA ADMINISTRATIVA - GAHOM012021 - ANA
PAULA SARDINHA BORGES
-Excelente palestra e mais um motivo para adotarmos o
home oﬃce
-Palestra excelente, totalmente alinhada com a realidade do
mundo corporativo e com a transformação digital que
estamos vivenciando. Parabéns.
-ótima motivação com base de argumentos, concordo e
muito. Parabéns.
-A palestrante possui um grande domínio sobre o tema,
servidor/usuário explicou de forma clara, concisa e objetiva, além de ter
dado muitas dicas do teletrabalho a qual sua Divisão adota.
Excelente! Parabéns, Ana Paula
-Tema abusrdamente relevante. Parabéns à palestrante e
aos organizadores do evento. Tudo impecável!
-Excelente. Finalmente alguém utilizando de verdade as
ferramentas do Oﬃce 365
-Excelente palestra. Muita clareza na explicação. Domínio
do assunto. Exposição perfeita.
-Excelente conteúdo. Palestrante com amplo conhecimento
sobre o tema.
-Excelente palestra!!! A Ana está sempre passos à frente da
cultura retrógrada que ainda insiste em contagiar o serviço
público.

Palestra ao vivo

61 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: TEORIA DOS
PRECEDENTES: TEORIA E PRÁTICA - PVTEO012021 - José
Claudio Torres
-Maravilhosa a palestra!
-Gostaria de parabenizar a ESAJ e o Professor. Excelente a
palestra. Esclarecedor e muito útil no nosso
desenvolvimento profissional.
-Excelente palestrante. Muito didático. Domina muito bem
o assunto.
-O palestrante conduziu muito bem a palestra, bastante
objetivo.
-O palestrante José Cláudio é um dos melhores da ESAJ. Seu
servidor/usuário domínio do processo civil e sua fluência verbal garantem
sempre ótimas palestras!
-As palestras do Zé Cláudio são sempre fantásticas.
Parabéns!
-Excelente palestra. Ministrada com clareza de
conhecimentos e domínio profissional.
-Excelente palestrante!
-AMEI A PALESTRA COM JOSÉ CLAUDIO, É PERFEITO EM
SUA DICÇÃO, CLAREZA, É ÍMPAR. JÁ ASSISTI VÁRIA
PALESTRAS COM ELE E COMO SEMPRE FICO ENCANTADA.
-O professor José Claudio Torres é sempre
excepcionalmente didático, carismático e conhecedor dos
temas sobre os quais se propõe apresentar a seus alunos.

Palestra ao vivo

73 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: A APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - PVMED012021 - LUCIA
MOTHE GLIOCHE
-Excelente aula, bem didáXca e objeXva!!!
-Palestrante didáXca, palestra excelente
-Tema importante e relevante para uma boa compreensão
da matéria e melhor desenvolvimento do processamente
-Tema de grande importância.
-ÓTIMA PALESTRANTE E TEMA
-Estudei com a Dra. Lúcia Gioche (era promotora de Justiça)
e com o pai dela há 24 anos atrás. Continua sendo uma
ótima professora.
servidor/usuário -Excelente Palestra
-Tema muito importante para nós oficiais de justiça. Muita
boa apresentação.
-Palestra muito didáXca e esclarecedora
-Palestra maravilhosa! Parabéns à ESAJ e Dra. Lúcia Glioche
-Dra Lúcia Glioche é excepcional! Tive a oportunidade de
ser seu aluno no Curso Glioche. Muito lúcida, clara,
minuciosa nas explicações e possui vasto conhecimento.
Muito feliz !
-Não posso deixar de enaltecer a palestra da Professora
Lucia Glioche, sobre tema de importante relevância para a
nossa sociedade e para o local onde estou lotado. Palestra
nota dez.

Palestra ao vivo

60 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: TIPOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA: COMO DENUNCIAR E AJUDAR - Elen de Freitas
- PVTIP012021
-Excelente palestra. Muito enriquecedora
parabéns a todos pelo empenho na realização do evento.
-As Palestras tem sido de grande fonte de conhecimento.
-Amei a palestra
-PARABÉNS ESAJ E PALESTRANTE
-A escolha desse tema, tao importante, foi maravilhosa.
-Palestra brilhante, atual e de aplicabilidade prática.
-Excelente tema e muito bem colocado. Nos serve a todo
tempo estarmos antenados com a nossa realidade próxima.
servidor/usuário
-TEMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, MAIS UMA VEZ, MEUS
PARABÉNS PARA TODOS DA ESAJ!!!
-Gostaria de agradecer pela excelente palestra, pois foi
muito enriquecedora..
-O tema da palestra é muito relevante e trouxe bastante
esclarecimentos acerca da importância e aplicabilidade da
Lei Maria da Penha e as dificuldades ainda encontradas
para deixá-la mais eficiente.
ótima palestrante, conhecimento técnico e prático
-Excelente aula, tema atual e muito interessante. A
palestrante mostrou clareza e objetividade ao explanar o
assunto.

Palestra ao vivo

7 ELOGIOS - AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA GESTÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO
TRABALHO: UM GUIA DE BOAS PRÁTICAS - GJDIV022021 Rafael Reis da Luz
-Tema esclarecedor e professor muito preparado para
esclarece-lo.
-Iniciativa importante do tribunal promover cursos desta
natureza, especialmente no momento atual.
-Registro o elogio ao professor, que com pontualidade,
educação, segurança e conhecimento transmitiu as
servidor/usuário
informações de forma tranquila.
-Excelente professor, com amplo conhecimento sobre o
assunto e facilidADE DE COMUNICAR O CONTEÚDO.
-O professor fala com bastante clareza e bem atualizado no
conteúdo.
-EXCELENTE CURSO E PROFESSOR, ABRE A MENTE E TRAS
NOVAS IDEIAS
-Achei positiva a plataforma utilizada para a realização do
curso, facilitando a frequência que seria mais complexa se
ocorresse na modalidade presencial.

Aula ao Vivo

5 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - OFÍCIO DE REQUISIÇÃO
DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO - WVPRE012021 - VANIA
CRISTINA SOARES REGO ALVES
-Muito atenciosa com os colegas, passa com clareza o
conteúdo.
-Parabéns, a Vânia , a equipe de suporte e ao Tribunal que
possibilitaram este curso. Quanto mais dominarmos esta
servidor/usuário
questão, melhor para todos os envolvidos: cartório, DIPRE,
beneficiários e seus patronos. MUITO OBRIGADA! Foi muito
bom.
-A professora Vania, demonstrou conhecimento e ministrou
o curso com maestria.
-Instrutora muito atenciosa, simpática e paciente.
-A Vania é ótima instrutora.

Aula ao Vivo

38 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: LEI ANTICORRUPÇÃO E
PROBIDADE ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL PVLAT012021 – Adriana de Souza
-Excelente Palestra, que eleva os nossos conhecimentos
sobre a Lei Anticorrupção e Probidade -Administrativa
Empresarial.
-Ótima palestrante
-Parabenizo a equipe coordenadora das palestras online
servidor/usuário
pelo envio prévio dos e-mails com os links.
-Muito boa palestrante!
-Muito boa a Palestra e Palestrante, esclareceu muitos
aspectos!
-Excelente professora! Obrigado.
-Parabéns pelo trabalho
-A palestrante dominou o tema e fez uma exposição clara e
precisa.

Palestra ao vivo

9 ELOGIOS - AULA AO VIVO - PROCEDIMENTOS DE
EXECUÇÃO NO CPC - AVPCD012021 - ZANONI DA
CONCEICAO MAIA JUNIOR
-Curso funcionou perfeitamente.
-Excelente professor!
-Instrutor excepcional, comunicativo, ótimo entrosamento
com a turma, mesmo que à distância e demonstra muita
servidor/usuário segurança e conhecimento.
-Professor. Parabéns pelo Curso
-Instrutor prestativo, linguagem acessível.
-Tutor muito bom e muito didático !!!
-Instrutor excelente !!!
-Curso ótimo para atualização de conhecimentos.
-Excelente professor!! PArabens pela escolha! Por mais
cursos, assim , com tantos esclarecimentos e atualizações .

Aula ao vivo

07 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO - O TRABALHO DO
ASSISTENTE SOCIAL NAS AÇÕES DE CURATELA MVASC012021 - Andréia Pequeno.
-Parabéns Andréia Pequeno.
-A instrutora tem muito conhecimento sobre o tema. Muito
bom ter um curso voltado ao trabalho dos assistentes
sociais.
-Andreia Pequeno foi muito além do conteúdo a que se
servidor/usuário propôs, possibilitando ampla reflexão sobre a prática do
Assistente Social no TJRJ. Foi maravilhosa!!!!!!
-Elogio a Assistente Social Andreia Pequeno pela elaboração
e desenvolvimento desse Minicurso.
-Excelente iniciativa a de produzir este curso. Excelente
conteúdo!
-O curso foi muito esclarecedor e produtivo.
-Adorei o curso. A professora é muito competente, clara e a
matéria é fundamental para as equipes técnicas.

Aula ao Vivo

38 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: TUTELA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE NA INTERNET - PVINT012021 - LIVIA
TEIXEIRA LEAL
-Melhor palestra que já assisX!Tema novo e apaixonante!
-O tema, além de relevante para os aplicadores do direito
no âmbito cível, foi muito bem detalhado pela palestrante,
deixando a palestra muito interessante.
-Excelente palestrante, que domina o tema com uma
competência invejável. Além do tema importantíssimo
-Uma das melhores palestras que assisti. Excelente domínio
do tema com exemplos muito bons e claros sobre o que
estava sendo abordado.
servidor/usuário -A palestrante conseguiu utilizar linguagem clara, acessível
e, ao mesmo tempo, técnica. Parabéns!
-Professora excelente! Didática e dominia integralmente o
assunto.
-Palestra com tema muito relevante para o cenário atual. O
tema foi muito bem abordado. Excelente palestra. .
-ÓTIMO ASSUNTO BEM ATUALIZADO
-Boa palestra. Conexão estável com a internet.
-Ótimo conteúdo e explanação
-Excelente palestra. A palestrante trouxe de forma clara e
com exemplos atuais as situações reais, que nos ajudam a
sermos cautelosos e conscientes desses novos tempos de
invasão de privacidade na int.

Palestra ao vivo

56 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O CÓDIGO DE ÉTICA E
CONDUTA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E A
ERGONOMIA - PVMIA012021 - SI Ivany Terezinha Rocha
Yparraguirre
-Adorei o tema, super útil
-A cultura ética organizacional deve ser não só estimulada,
mas praticada por todos os envolvidos. Parabéns pela
explanação de tema tão relevante.
-Muito bom e oportuno o tema da palestra, ainda mais
numa pandemia. Parabéns
-Muito importante o tema para o servidor. Parabéns.
-Palestra excelente, sobre tema relevante e com
servidor/usuário profissional extremamente capacitada.
-Excelente palestra dado o momento que vivemos,
esperamos cumprir as indicações para ter saúde plena
-A relevância do tema e a fluência da palestrante são dignos
de elogio
-A palestra foi excelente, num momento oportuno reunindo
na fala da palestrante Dr Ivany Terezinha: lucidez e
humanização! Parabéns ESAJ por tão oportuna palestra! No
aguardo de outras!
-Palestrante organizada, com boa dicção, tendo
demonstrado conhecimento sobre o tema
-Palestra muito interessante e enriquecedora
-22/56 - Excelente palestra!

Palestra ao vivo

51 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: OS DESAFIOS DA
IGUALDADE MATERIAL E DA INCLUSÃO NOS AMBIENTES DE
TRABAHO - PVMAT012021 - Marcio Castro de Aguiar
-O palestrante Márcio foi excelente na sua abordagem
acerca de um tema tão relevante na sociedade e no nosso
ambiente de trabalho!
-Excelente palestra. O tema é sempre atual. Precisamos nos
respeitar e trabalhar em equipe!
-Palestra excelente, tema que apesar de muito discutido na
atualidade há sempre novos pontos de vista e novas formas
de aprender e respeitar.
-Excelente as palestras dadas sobre esses temas, suicídio e
servidor/usuário outros problemas enfrentados no nosso dia a dia
-O palestrante Márcio Castro de Aguiar abordou o tema
com pleno conhecimento. Muito importante falar sobre
inclusão para o exercício dos direitos garantidos pela nossa
Constituição a todos os cidadão.
-Para essa palestre deveria ter a opção de excelente! super
agregadora, de fácil entendimento e o tema é super
necessário.
-Quero parabenizar à ESAJ pelo tema. Parabéns a Diretora
pelas belas palavras ao final. Foi realmente muito
proveitosa a tarde de palestras de hoje.
-Tema importante para os servidores e os usuários do nosso
serviço. Parabéns pela iniciativa!

Palestra ao Vivo

3 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES - CPORF012021 - SI
Cristiane Maria Muniz de Oliveira
-Excelente o conteúdo do curso, material bem elaborado,
elucidativo, com indicação das normas aplicadas, propostas
situações rotineiras e reais. Parabéns para instrutora.
servidor/usuário
-Só tenho agradecimento e elogio a fazer sobre o curso.
Diferentemente de um curso presencial, este permite que o
aluno escolha os melhores horários para estudar.
-PARABENIZO O AUTOR DO CURSO PELO ÓTIMO MATERIAL
DESENVOLVIDO
ÓTIMO CURSO E MATERIAL

EAD

07 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA CÍVEL - CPCIV032021 – Luis Michel
-Muito bom
-Ótimo, professor. Tirou algumas dúvidas que nem mesmo
o setor de custas conseguiu me responder
-O melhor curso de custas que já fiz. Gostaria de
servidor/usuário
parabenizar o instrutor que respondeu às dúvidas de forma
clara e completa. Elucidou muitas questões relevantes.
-Excelente curso e monitor
-Temas bastante esclarecedores e bem redigidos.
-O curso foi excelente e esclarecedor. O professor possui
excelente didática e muito conhecimento.

EAD

E
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15 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - MVFER072021 – Mario Viana
-Gostaria de agradecer ao professor Mario e à equipe da
Esaj por todo conteúdo e atenção neste excelente mini
curso, que agregou muitos novos conhecimentos, os quais
certamente serão muito úteis na minha prática funcional
como OJA. Super recomendo!
-Excelente curso e instrutor. Nota 10. Altamente
recomendável para todos os OJAS.
-Bom curso. Mario é esforçado e tenta trazer todas as
novidades que consegue.
-O curso é muito interessante, pois disponibiliza
servidor/usuário ferramentas que facilitam o dia a dia, tornando mais
rápidas e práticas as funções do Oficial de Justiça,
principalmente no que diz respeito ao cumprimento virtual
de diligências e a agilização na elaboração de certidões e na
devolução de mandados, nos diversos sistemas
informatizados do Tribunal de Justiça e externos, como o
Pje.
-Melhor curso que já fiz no TJ! Conteúdo muito relevante
para a categoria, professor atualizado com linguagem muito
clara! Parabéns !!
-A linguagem do professor Mário é ótima, explica com
clareza e com calma, adorei, Parabéns professor, com suas
aulas tenho mais agilidade no meu trabalho e em tudo de
informática.

Aula ao Vivo

5 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - EXCEL BÁSICO - AVEXB042021
SI Carlos Andre Silva dos Santos
-Excelente professor - muito conhecimento e
extremamente atencioso.
servidor/usuário
-Professor Maravilhoso!
-Excelente professor o Carlos André!!
-Excelente professor
-Obrigada pela oportunidade de participar

Aula 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.

39 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: REFLEXÕES SOBRE AS
PRISÕES CAUTELARES - PVCAU012021 - MI Marco Jose
Mattos Couto
-Apesar do atraso no início, a palestra foi excelente!,
-Muito bom para os dias atuais ter um pouco de noção
sobre prisões cautelares, conseguiu resumir dando uma boa
pincelada em todas as modalidades.Parabéns.
-O palestrante demonstrou segurança e conhecimento.
Soube explicar bem e tem didática. -Ensina com clareza
objetividade.
-Palestra bem conduzida magistralmente
-È muito bom quando a palestra nos ajuda a ampliar nossos
conhecimentos
servidor/usuário -O prof. Marco Couto deveria ser chamado paracoordenar
os cursos de Direito Penal e Processo Penal
-Os palestrantes estão de parabéns pelas palestras.
-O tema foi abordado de forma didática e prática, tendo
contribuído relevantemente para o meu trabalho junto à
vara criminal à qual sou vinculada.
-Excelente palestra. Tema envolvendo uma problemática
atual e exposição bem esclarecedora.
-Muito esclarecedora, principalmente quanto aos tipos de
flagrante, forjado, crime impossível
-Dr. Marco sempre simpático. Excelente palestra com
linguagem simples, clara e acessível a todos.
-21/39-Excelente palestra!
2 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGEAM052021 - SI
servidor/usuário Sandra Maria Martins Rodovalio Ferreira
-MUITO BOA PALESTRANTE
-Excelente palestrante.

Palestra ao vivo

Palestra gravada

9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO BRASIL PGPAS022021 - SI Tatiana Oliveira Moreira
-Gostei muito do tema!
-Tema atual e bem abordado.
-Um ótimo tema principalmente nos dias atuais
-Aula excelente
-Ótima palestrante.
servidor/usuário -Temática relevante!
-Tema importante e relevante para o nosso trabalho bem
como para nossa conscientização social.
-Parabéns à colega palestrante pela sensibilidade em
abordar tema tão relevante para o povo brasileiro.
-A palestrante está de parabéns. Este é um tema que nós
precisamos sempre revisitar para construir um país melhor
para a nossa população.
4 ELOGIOS - AULA AO VIVO - PACOTE ANTICRIME AVPAC022021 ANTONIO LUIZ DA FONSECA LUCCHESE
-Amei esse curso, super empolgante, assunto interessante,
professor com didática dinâmica, casos práticos, parecia
uma conversa. Show!
servidor/usuário -Curso ótimo
-Agradeço a todos que participaram deste curso, pois foi
um sucesso. Obrigada!
-Parabenizo à Esaj pela iniciativa em propor um curso com
tamanha objetividade e relevância.
2 ELOGIOS - GESTORES - GOVERNANÇA CORPORATIVA E
PÚBLICA - ÁREA JUDICIÁRIA - GJGOC032021 - FLAVIA CURI
servidor/usuário NETO AIRES DOS SANTOS
EXCELENTE CURSO E EXCELENTE INSTRUTORA. PARABÉNS!
-Ótimo curso. Parabéns aos organizadores
03 ELOGIOS - AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - AVOJA022021 – Sandro Pereira
servidor/usuário -O instrutor é muito preparado.
-Ótimo curso, adequado a realidade do OJA.
-Instrutor correlaciona bem a teoria à prática dos OJAs.

Palestra gravada

AULA AO VIVO

EAD

Aula ao Vivo

17 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO PGBUR022021 – Amélia Cristina
-Palestra muito importante para orientar os servidores a
lidarem melhor com suas emoções e, consequentemente,
para melhor desempenho no âmbito laboral
(principalmente nos dias atuais).
-Palestra muito interessante.
servidor/usuário
-A palestrante é extremamente didática e demonstra
altíssimo conhecimento sobre o tema, muito capacitada
-Ótima palestra
-Muito interessante e útil
-Excelente palestra, tema muito interessante.
-Muito pertinente o tema!
-Maravilhosa a palestrante. Didática e com domínio do
tema.

Palestra Gravada

08 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: FEMINICÍDIO E A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - PGDIO012021 – Katerine
Nigaard
-Clareza e rico aprendizado
-Agradeço pelo excelente curso.
-Excelente palestra!
-Muito domínio do assunto abordado.
servidor/usuário -Excelente tema abordado! Acho muito relevante para a
sociedade a discussão acerca do feminicídio e suas
consequências.
-Tema importantíssimo e atual, tendo em vista o
crescimento da prática de feminicídio no Brasil. Excelente
palestra. Parabéns.
-A palestra acrescentou conhecimentos importantes,
inclusive no momento de respostas aos participantes.

Palestra Gravada

04 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20
FUNÇÕES NO EXCEL - WVCFE022021 – Frank Ribeiro
-Ótima didática. Professor muito paciente e claro em suas
colocações.
servidor/usuário
-Frank é um professor excelente!!!
-Tutor com ótima didática, o que proporcionou fluidez às
aulas.
-Professor de excelente didática.

Aula ao Vivo

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: GESTÃO DA QUALIDADE
NO PJERJ - HISTÓRICO E PERSPECTIVAS - GESTORES- ÁREA
JUDICIÁRIA - PFJGE022021 - MICHELE VIEIRA DE OLIVEIRA
-ADQUIRI MAIS CONHECIMENTO
-Bom curso e bem ministrado.
-Excelente aula, muito esclarecedora, parabéns!
servidor/usuário -A palestra foi óXma.
- O curso foi excelente. Gostaria de participar de outros
ministrado pela palestrante. Obrigada e parabéns!
-A PALESTRANTE TEM PLENO CONHECIMENTO DO TEMA
-Ótima dinâmica! Nunca compreendi tão bem o tema!
Parabéns!
-Muito bom

Palestra Gravada

48 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: A ESTRUTURA
NARRATIVA DA VIDA HUMANA E SUA HERMENÊUTICA TEMPO DE VIVER - PVHUM012021 -MARIA AGLAE TEDESCO
VILARDO
-Uma
das melhores palestrantes que ha!
-Uma palestra muito motivadora, que nos leva a refletir
sobre questões básicas, o bem e o mal, e a nossa interação
na sociedade visando modiﬁcá-la para melhor.
-Palestra muito produtiva
-Excelência de apresentação
-Excelente tema! Nos faz refletir sobre nossa maneira de
agir e pensar em relação ao próximo.
servidor/usuário -maravilhosa palestra; para uma profunda reflexão...
obrigada Dra.
-Adorei o tema. Me fez pensar muito.
-Ótima palestra! Um tema muito interessante que faz a
gente pensar e buscar um equilíbrio para a nossa maneira
de agir com os outros e com nós mesmos.
-Parabéns com louvor a Dra. palestrante.
-Parabéns pela palestra! A reflexão sobre a maneira de
agirmos nunca deixará de ser um tema atual!
-Não sei porque não se tem a opção de excelente, que seria
o caso da presente palestra. Além dos temas reflexivos, a
palestrante expõe com muita maestria os pontos
relevantes e os seus alcances.
2 ELOGIOS - Gestores - EAD - Noções de Acessibilidade Área
Administrativa - GAACE032021 - ROSANE PITANGA DA
SILVA GUIMARAES
-Achei excelentes as aulas e o conteúdo disponível para
servidor/usuário
acessarmos, inclusive o material.
Excelente assunto e ótimos professores.
-Curso maravilhoso e coerente. Correspondeu muito às
minhas expectativas.

Palestra ao vivo

EAD

8 ELOGIOS - GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA
JURISDICIONAL - GJGRI042021 - PAULA FERNANDA MELLO
LAGE DE SOUZA
-Por mais uma vez a ESAJ se superou!! Em tempos tão
difíceis como os vividos por todos nós é gratificante ver
uma Escola Pública se superando!!! Muito bom!!!! Deixo,
também, elogios à nossa tutora!! Soube me auxiliar e
esclarecer dúvida que, como uma peça de quebra-cabeça,
faltava para que pudesse consolidar parte do conteúdo do
curso!!! Muito obrigado!!!
-O conteúdo está muito bem apresentado nos módulos e
também no EBOOK.
servidor/usuário
-Venho elogiar a tutora por ser muito prestativa e pelo seu
conhecimento.
-Parabéns! O curso é objetivo e de boa aplicabilidade no
cotidiano do cartório. Obrigado.
-Excelente material para aprofundamento no dos
conhecimentos e aplicação na pratica.
-Parabéns à ESAJ por oferecer cursos importantes na
formação de gestores do Tribunal de Justiça.
-Com o curso, adquiri conhecimentos importantes para
serem utilizados na minha serventia.
-O curso foi muito bom para a sua aplicabilidade no dia a
dia na Serventia.

EAD

16 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES
DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA - PGSER012021 - LUCIANO DE
MOURA
-Parabéns ao palestrante pela sua clareza, objetividade,
fluência e didática e parabéns pelo material de didático de
apoio para os serventuários. Excelente qualidade.
-Palestra muito boa.
-O palestrante demonstrou domínio acerca do tema
abordado e expôs, de forma didática o conteudo da matéria
ministrada
-Professor passou muito bem o conteudo
-Parabéns Luciano pela excelente palestra!!
-Muito boa a palestra
servidor/usuário
-Excelente palestrante.
-Excelente palestra, muito esclarecedora.
-As explanações do Prof.a Luciano são sempre muito
esclarecedoras. Parabéns!
-Ótima palestra!
-Parabéns!
-Informações relevantes quanto a função de servidor
público
-Admirei o foco do palestrante! Apesar do ruído no
ambiente em que estava, fez uma excelente explanação!
-Ótima palestra.
-Sempre bom sabermos os nossos direitos e deveres!
-Excelente palestra

Palestra Gravada

2 ELOGIOS - AULA AO VIVO - WORKSHOP NOÇÕES DE
GOVERNANÇA - WVGOV022021 - JAQUELINE SOUZA BRITO
servidor/usuário -Tutora excelente e tema muito pertinente à nova realidade
da Administração Pública.
-ótima professora e excelente temática

Aula ao vivo

61 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: JUSTIÇA RESTAURATIVA,
AS VÍTIMAS E O SEU LUGAR DE FALA - PVLUG012021 CRISTIANE DE CASTRO MELO
-Sempre bom a ESAJ convidar profissionais, professores e
pesquisadores nos diferentes temas e áreas. Essa palestra
de hoje foi excelente.
-A palestrante domina muito o tema, com muita disposição
de esclarecer as dúvidas surgidas.
-Tema de grande relevância, e que dá mais um
caminho/objetivo à Justiça.
-Excelente palestra, na qual adquiri novos conhecimentos.
servidor/usuário -Mais um vez, a palestrante transmitiu com segurança
todos os aspectos que envolvem o tema. Parabéns a todos.
-ótima análise, fundamentada e bem contextualizada
-Palestrante com domínio absoluto do tema abordado.
-A justiça restauradora como método que visa conscientizar
é de vital importância para uma justiça mais humanizada
-A Palestrante é excelente! Fala com muito desenvoltura
sobre o tema. Parabéns!
-o tema e a palestrante são muito bons, não ficou cansativa
e teve muita coisa interessante que aprendi com essa
palestra hoje.
-Parabéns a Palestrante e também pela iniciativa da ESAJ

Palestra ao vivo

12 ELOGIOS - AULA AO VIVO - WORKSHOP - CAPACITAÇÃO
PARA FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA WVCOC012021 - Marcia Grilo e Vanja Borges
-Curso Excelente!
-Ótimas professoras com experiência, conhecimento e
habilidade didática para dar o curso.
-Parabéns as professoras. Foi uma contribuição muito
servidor/usuário
importante para minha formação em servir ao próximo.
Grata
-Parabéns Márcia e Vanja e muito obrigada por
compartilhar esses conhecimentos.
-Agradecer e parabenizar as Instrutoras: Márcia e Vanja,
muito dedicadas e colaborativas.
-A equipe de suporte foi bem atenta e eficaz.

Aula ao Vivo

9 ELOGIOS - GESTORES - COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS - ÁREA JUDICIÁRIA - GJCGP022021 - KEILA VIEIRA
SOARES
- Amei o curso, a Professora é conhecedora do assunto.
-Por mais curso com a Keila, foi maravilhoso, uma didática
incrível e muito aprendizado!
-Professora excelente. Muito sensível as questões que
foram passadas. parabéns.
-Obrigada, Keila! Aprendi muito e me fez refletir sobre a
comunicação e a melhoria na Gestão.
-A instrutora é excelente, tanto no conhecimento,
transmissão, como também sempre disposta a nos ajudar.
servidor/usuário
-A Professora Keila transmite aquilo que ensina sobre a
comunicação. Ela é óXma.
-O curso fluiu de uma forma muito leve e com ótimo
conteúdo. Instrutora maravilhosa, conseguiu transmitir
conhecimento de uma maneira muito didática e com muita
empatia. Gostaria de registrar meu elogio para a
instrutora.
-Agradeço à instrutora Keila pelos conhecimentos
profissionais transmitidos e a ternura humana partilhada,
que, certamente, serão úteis em minhas vidas.
-O curso foi muito bom mesmo, gostei muito do conteúdo e
dicas passadas pela Keila.

EAD

68 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O ESTADO
DEMOCRÁTICO - PVICO012021 - RUBENS ROBERTO
REBELLO CASARA
-A PALESTRA FOI EXCELENTE! TANTO O TEMA QUANTO A
EXPOSIÇÃO!
-Excelente aula. Parabéns ao palestrante.
-muito bom poder fazer cursos on line
-Tema muito importante, mormente no que diz respeito
aos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa
humana.
-Palestrante excelente! Claro e preciso.
-palestra esclarecedora e com visão ampla sobre a
disparidade de classes na sociedade moderna
servidor/usuário -A ESAJ sempre primando para ampliar os conhecimentos
dos servidores do TJRJ.
-O palestrante é muito capacitado e equilibrado! Excelente
nível!
-Palestrante didático e bastante paciente e empenhado em
passar o conhecimento.
-Uma das melhores palestras que assisti esse ano.
-O Dr. Rubens é um grande exemplo para a magistratura
fluminense.
-o tema foi abordado de forma clara definindo muito bem o
conceito de estado democratico de direito e pósdemocracia que estmos vivendo
-Excelente palestra e palestrante. Assunto atual e de muita
importância.

Palestra ao vivo

7 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS JUIZADOS ESPECIAIS - CPJEC022021 - SI Marcelo Letterio
dos Santos
-Excelente curso, agradeço a oportunidade de realizar
minhas aulas, mesmo nesse momento.
-Muito bom esse sistema de perguntas e respostas! Bem
pratico!
-A apresentação visual também ficou muito interessante!!!
Gostei.
-Excelente curso, direcionado para os Juizados. Muito
servidor/usuário
proveitorso
-Instrutor paciente e muito solícito ao tirar as dúvidas no
fórum.
-Excelente professor, atencioso, completo em suas
respostas, demonstrando ter conhecimento e interesse em
compartilha-lo, juntamente com suas experiências
cartorárias.
Além de ter sido muito educado e motivador em suas
respostas.
-Gostei muito do material do curso, td bem objetivo.

EAD

5 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA GESTÃO INCLUSIVA - GJINC022021 -Rosane Pitanga
-Professora Rosane é maravilhosa, pois sempre tem bons
exemplos que aprimoram o ensino.
servidor/usuário -Ótima didática. Nem senti a hora passar.
-Professora excelente a a matéria do curso muito
pertinente.
-Excelente curso, ótima didática, exemplos e comunicação.
-Muito bom curso

AULA AO VIVO

2 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO - ASSÉDIO MORAL E
SEXUAL - MVSEX012021 - MI Juliana Cardoso Monteiro de
servidor/usuário Barros
-Parabéns a ESAJ pelo tema explorado. Muito pertinente.
-Parabéns a todos os envolvidos neste projeto
ITEM

USUÁRIO

servidor/usuário

SUGESTÕES

AULA AO VIVO - GRERJ ELETRÔNICA DE RECURSOS,
INCLUSIVE EM JUIZADOS ESPECIAIS - AVCTR012021 MARCELO LETTERIO DOS SANTOS (1)
-Disponibilização na plataforma de aulas gravadas para que
os alunos acessarem e rever o conteúdo ao menos por um
período curto de dias após cada aula.

AVCTR012021 (1)
-Acredito que o maior anseio dos alunos foi Jec, por isto,
acredito que o Tutor poderia ter dedicado pelo menos duas
servidor/usuário
aulas neste tema. Sugiro também que o processo deveria
fazer uma grerj modelo ao vivo, on line no site para quem
não sabe nada.

servidor/usuário

NOÇÕES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA - NJRES032021 (1)
-O curso não é acessível para pessoas cegas.

Aula ao Vivo

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

Aulas gravadas

DIDES

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

Conteúdo

SEDAC

Vamos encaminhar sua sugestão
para o instrutor. Obrigado pela
participação.

DIEPE

A ESAJ oferece aulas síncronas e
assíncronas. Realmente, o
modelo que mais atende às
necessidades de acessibilidade é
o síncrono, com aulas ao vivo
dadas por instrutores.
Disponibilizamos mensalmente
uma programação com todos os
cursos e palestras com aulas ao
vivo. De qualquer forma, vamos
analisar os cursos de EAD e
estudar uma melhor forma de
acessibilidade aos mesmos.
Obrigado pela participação.

Acessibilidade

NJRES032021 (1)
-MAIOR APROFUNDAMENTO NA TEMÁTICA COM
servidor/usuário
CORRELAÇÃO ÀS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: HOME OFFICE PRODUTIVO E EFICIENTE
NA ÁREA ADMINISTRATIVA - UM CASO CONCRETO
RECONHECIDO EM AUDITORIA EXTERNA - GESTORES - ÁREA
ADMINISTRATIVA - GAHOM012021 - ANA PAULA SARDINHA
BORGES (1)
-Como sugestão, sugiro apenas que as próximas palestras
sobre o tema home office pudessem ser gravadas, a fim de
ficasse disponível para os alunos assistirem novamente.

GAHOM012021 (1)
servidor/usuário
-aumentar a divulgação do evento

GAHOM012021 (1)
servidor/usuário -Acho que o tempo da palestra tem que ser controlado de
forma que dê tempo de responder todas as perguntas.

Conteúdo

Gravação

Divulgação

Suporte

SEDAC

O curso não tem esse objetivo,
trata-se de um curso de noções
de justiça restaurativa. Mas peço
que acompanhe a programação
pois temos cursos próprios na
temática solicitada. Obrigado
pela participação.

DITEC

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 eventos são divulgados por
email e na página da ESAJ, para
todos os servidores. Obrigado
pela participação.

DIDES

O tempo da palestra leva em
consideração o conteúdo a ser
ministrado. Não há como reduzir
o tempo da palestra em função
da quantidade de perguntas
feitas durante o evento.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: TEORIA DOS PRECEDENTES: TEORIA E
PRÁTICA - PVTEO012021 - JOSE CLAUDIO TORRES
VASCONCELOS (1)
servidor/usuário
-Creio que poderia ser disponibilizada a gravação da
palestra. Tive problemas com a internet e alguns momentos
a imagem ficou travada.

PVTEO012021 (10)
-A realização de muitas outras palestras de Processo Civil
com este professor.
-Gostaria de uma palestra referente a ANPP.
-Solicito com o mesmo palestrante o tema "a redução da
multa vencida art. 537, § 1º"
-Mais aulas com o professor José Claudio. Ele é excelente
-Sugiro que continuem com as palestras do professor José
Claudio.
servidor/usuário
-MAIS CURSOS COM ESSE TEMA.
-Palestra sobre Tema Recursos com o Professor José
Cláudio Torres
-Gostaria de mais Palestras com o Professor José Claudio
Torres Vasconcelos.
-REALIZAÇÃO DE MAIS EVENTOS SOBRE PRECEDENTES E
SEGURANÇA JURÍDICA
-SOLICITO COM O MESMO PALESTRANTES O TEMA "A
REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA art. 537, § 1º"

PVTEO012021 (1)
servidor/usuário -palestra é melhor 10 as 12 h... neste horário toda hora
pisca balcão virtual

Infraestrutura

Temas / Sugestão de
curso

Horário

DITEC

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.

SEDAC

A ESAJ sempre procura oferecer
cursos e palestras sobre temas
da atualidade. O professor têm
ministrado algumas ações de
capacitação, solicito que
acompanhe nossa programação.
Obrigado pela participação.

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.

PALESTRA AO VIVO: A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PVMED012021 - LUCIA MOTHE
GLIOCHE (2)
-As perguntas ficarem com opção aberta até o final da
servidor/usuário palestra. Muitas vezes as dúvidas podem surgir ao final.
Obrigado.
-Poderia existir interação com o palestrante para
esclarecimento de algumas dúvidas dos participantes no
momento final da palestra.

servidor/usuário

PVMED012021 (2)
-Tive dificuldades de acessar a palestra pelo celular
-ainda me ressinto de um acesso mais tranquilo à
plataforma.

Suporte

Acessibilidade

PALESTRA AO VIVO: TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
COMO DENUNCIAR E AJUDAR - PVTIP012021 (4)
-Por mais eventos como esse.
-Tema de alta relevância como este pode ser abordado mais
temas / Sugestão de
servidor/usuário vezes
curso
-Esse tema deve ser tratado constantemente, pois é
extremamente relevante.
-Gostaria que fosse abordado qualquer assunto ligado à
Constituição e emendas recentes.

DIDES

O chat de perguntas fica
disponível até o fim da palestra,
porém são lidas em ordem
cronológica, considerando o
tempo final do evento. Nesse
tipo de evento, em razão do
elevado número de participantes,
a interação fica restrita ao chat
de perguntas. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

SEDAC

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

AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO DA
DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO TRABALHO: UM
GUIA DE BOAS PRÁTICAS - GJDIV022021 (5)
-O curso deve ser estendido a todos os servidores deste
Tribunal para que todos possam refletir sobre este tema tão
atual e tão importante, provocando assim mudança de
paradigmas e de conduta de todos.
servidor/usuário -O curso deveria ser estendido a todos os funcionários do
TJ, não só aos gestores. O tema difundido por todos poderia
colaborar em muito com o bom atendimento.
-Curso excelente e poderia ser ampliado aos demais colegas
do judiciário.
-CURSO DEVERIA SER OFERICIDO A TODOS OS SERVIDORES
EM GERAL
-Disseminação não apenas para os gestores.

Cursos/temas

SEDAC

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

GJDIV022021 (1)
-O curso foi muito útil e esclarecedor em muitos aspectos.
Só que sugiro que o instrutor tenha um maior cuidado nos
servidor/usuário discursos e nas abordagens para que também não ofenda a
quem pensa diferente dele. A proposta do curso é ressaltar
a necessidade de respeito, consideração, empatia; não um
incentivo à simpatia pela homossexualidade.

Instrutor

SECIN

Sua sugestão será encaminhada
ao instrutor. Obrigado pela
participação

DIDES

Será analisada a possibilidade de
abertura de novas turmas em
função da demanda. Obrigado
pela participação.

WORKSHOP AO VIVO - OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO POR PRECATÓRIO - WVPRE012021 - VANIA
CRISTINA SOARES REGO ALVES (2)
-Que fosse aberta novas turmas. Seria muito bom se
atingisse os chefes de serventia e gabinete. Não sei se
servidor/usuário
existe uma orientação sintetizada para os advogados, mas
acredito que isto também seria muito bom.
-Sugiro mais aulas como estas, esclarecedoras,
considerando que trabalho em Vara Cível, e as dúvidas são
grandes.

Abertura de turmas

PALESTRA AO VIVO: LEI ANTICORRUPÇÃO E PROBIDADE
ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL - PVLAT012021 (2)
-Eu demorei para conseguir entrar na plataforma Teams,
servidor/usuário tive que reiniciar o computador.
-A ESAJ poderia ajudar a facilitar o acesso à plataforma,
pois, a lentidão do sistema contribui para dificultar o
acesso.
MINICURSO AO VIVO - O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL
NAS AÇÕES DE CURATELA - MVASC012021 (1)
servidor/usuário -Que Andreia Pequeno ministre outros cursos,
considerando sua competência e ampla experiência na
área.
MVASC012021 (3)
-Desenvolver um curso de extensão para o SS sobre o tema.
-O curso deve entrar na grade regular, no formato ao vivo e
servidor/usuário
ser incluído no programa de integração profissional das
equipes técnicas.
-Pela ampliação do minicurso para curso de extensão.
MVASC012021 (2)
-Que a carga horária do Mini Curso fosse ampliada
(passando para Curso) para que tivesse mais tempo para
servidor/usuário discussão de casos da prática profissional.
-O curso foi muito bom. Há temas que poderiam ter
desdobramentos, neste sentido, o curso poderia ser
ampliado.

servidor/usuário

AULA AO VIVO - PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO NO CPC AVPCD012021 - ZANONI DA CONCEICAO MAIA JUNIOR (2)
-Curso de execução contra a Fazenda Pública
-sugiro mais aulas com o professor Zanoni

Acesso

DITEC

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

Instrutor

SEDAC

Solicito que acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Sua sugestão será encaminhada à
Diretora da DIEPE para avaliar a
possibilidade de inclusão,
oportunamente, no PIF. Obrigado
pela participação

SEDAC

A carga horária do curso é dada
de acordo com a complexidade e
o tempo que cada atividade leva
para ser executada. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

Temas

Carga Horária

Temas/Cursos

AVPCD012021 (1)
servidor/usuário -Este curso deve ter mais horas aulas e ser atribuído maior
pontuação."

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: TUTELA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE NA INTERNET - PVINT012021 - LIVIA
TEIXEIRA LEAL (2)
-Uma maneira mais simples de acesso
-Foi a primeira vez que acessei através do MOODLE.
Primeiramente, tentando acessar pelo celular, não obtive
êxito. Após, na terceira tentativa pelo notebook é que
consegui. Sugiro direto pelo Teams.

servidor/usuário

PVINT012021 (3)
-Mais palestras sobre o tema seria óXmo.
-Outras palestras em torno do tema que faz parte do nosso
coXdiano.
-NOVAS PALESTRAS COM ESSE TEMA.

Carga
horária/Pontuação

plataforma

Temas/palestras

SEDAC

A carga horária do curso é dada
de acordo com a complexidade e
o tempo que cada atividade leva
para ser executada. 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, inclusive telefônico,
veiculado na página inicial do
Moodle. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

PALESTRA AO VIVO: O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E A ERGONOMIA PVMIA012021 - SI Ivany Terezinha Rocha Yparraguirre (10)
-Sugiro mais palestras sobre o tema de muita relevância
para os servidores e a instituição.
-Sugiro mais cursos dessa especialidade que trate das
questoes das melhorias das condições de saude no trabalho
-Curso de ergonomia para servidores
-TEMA DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE DE TDS!
SUGIRO, SE POSSÍVEL, NOVAS PALESTRAS SOBRE O TEMA
OU MESMO UM CURSO.OBRIGADO.
servidor/usuário -outras palestras ou cursos sobre ergonomia e saúde do
trabalho
-Continuar abordando temas como este.
gpstei e mais ter mais curso sobre ergonomia, porque em
home office sofri muito.
-DEVERIA SER DISPONIBILIZADO COMO CURSO PARA
GESTORES, OS QUAIS PODEM REALMENTE POR EM
PRÁTICA AS AÇÕES .
-Realização de mais cursos sobre o tema ergonomia.
-Solicito desde já curso sobre Ergonomia
-Cursos de Ergonomia por todos os NURs, principalmente
voltados para os Oficiais de Justiça

Curso/Palestras

PVMIA012021 (4)
-O curso deveria ser obrigatório para os gestores
- Penso que essa palestra deveria ser obrigatória aos chefes
de serventia
servidor/usuário
- Excelente curso, informações reais e relevantes, deveria
ser obrigatório para gestores
-Sugiro cursos de Ergonomia a todos os gestores, como
tema obrigatório.

Sugestão de tema
para gestores

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre o tema em 2022. Obrigado
pela participação.

SEDAC

A ação de capacitação é aberta a
todos os servidores, inclusive
para os gestores. Obrigado pela
participação.

PVMIA012021 (1)
-Acho até mesmo que a palestra não comece no horário
servidor/usuário (geralmente são 5 minutos de atraso), já deveria aparecer
uma tela mostrando que o evento começou e o palestrante
irá começar a palestra em breve.

PVMIA012021 (3)
-sugestão de curso: precatorio e rpv direcionado a vara
cíveis
servidor/usuário
-curso de inteligência artificial
-Que seja feita palestra abordando a realidade dos Oficiais
de Justiça

Suporte

Sugestão de temas

DIDES

No momento, não há
possiblidade de atendimento da
sugestão em razão de restrições
técnicas, embora concordemos
que seria a melhor forma de
avisar ao participante. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

S
U
G
E
S
T
Õ

PALESTRA AO VIVO: OS DESAFIOS DA IGUALDADE
MATERIAL E DA INCLUSÃO NOS AMBIENTES DE TRABAHO PVMAT012021 - Marcio Castro de Aguiar (12)
-Tema de urgente relevância social. Desejo mais palestras
sobre o tema.
-QUE TENHAM SEMPRE PALESTRAS SOBRE ESSE TEMA.
-Dada a relevância do tema, sugiro outras palestras rando
de inclusão no ambiente de trabalho.
-Haja vista ser um tema atual e inesgotável, sugiro outras
abordagens do mesmo.
-Um tema muito importante e que deve estar sempre
presente nos cursos oferecidos.
servidor/usuário -Tema de grande interesse , deve haver mais palestras pela
ESAJ
-Muito bom a palestra on line, podendo capacitar os
servidores a distância. Sugiro cursos na área de informatica
, já que muitos servidores ainda tem muita dificuldade
-priorizar temas desta natureza
-Sugiro que palestras referentes a este tópico sejam
repetidas no decorrer do ano.
-Excelente e necessário tema. Grato de ter participado da
palestra e que esse tema esteja finalmente sendo abordado
aqui nos cursos do Tribunal. Que venham mais temas como
este
-A realização de mais palestras sobre este tema.

PVMAT012021 (1)
servidor/usuário -Gostaria de receber o link do segundo vídeo exibido. Caso
seja possível segue meu email: afsouza@tjrj.jus.br

Temas/Cursos

Material/Vídeo

SEDAC

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

DIDES

O vídeo foi apresentado pelo
palestrante e não temos como
encaminhá-lo aos participantes.
Obrigado pela participação.

Õ
E
S

CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA CÍVEL CPCIV032021 (3)
-Por favor, mais cursos de custas. A maioria dos servidores
tem dificuldade nesse tema.
-Poderiam fazer outros cursos de dúvidas como este, para
servidor/usuário
conteúdos relativos ao processamento em Vara Cível, por
exemplo, não só de custas.
-Poderia ter sido desenvolvido um e-book como no curso de
custas de órfãos e sucessões, o que nos facilitaria consultas
posteriores
MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER072021 (2)
-Criação pela ESAJ demais cursos de atualização
servidor/usuário
direcionados aos Oficiais de Justiça.
-Sugiro que a ESAJ realize rotineiramente cursos como esse
que visam facilitar os procedimentos para a realização de
nosso trabalho.
AULA VIRTUAL - EXCEL BÁSICO - AVEXB042021 - SI Carlos
Andre Silva dos Santos (1)
servidor/usuário -Curso excelente, contudo conteúdo extenso e difícil.
Deveria ter material de apoio maior para auxiliar alunos
iniciantes no Excel, já que se trata de um curso básico.

temas/Cursos

temas/Cursos

Material didático

SEDAC

A ESAJ desenvolveu um curso de
custas para cada especialidade e
vem procurando atender a todas
as demandas dos servidores
nessa tão importante matéria.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

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

PALESTRA AO VIVO: REFLEXÕES SOBRE AS PRISÕES
CAUTELARES - PVCAU012021 - MI Marco Jose Mattos Couto
(10)
-Mais palestras ou curso com esse professor.
-Ameeeei. Alto nível do palestrante !!! Por mais temas para
serem abordados por este palestrante
-Mais palestras voltadas para a atividade fim do tj/rj.
-Espero que essas palestras continuem.
-Gostaria de ser avisada sobre novas paletras ou cursos com
servidor/usuário
Dr. Marcos.
-Novos cursos com este tema
-gostaria de assistir outras palestras sobre a competencia
criminal , embora esteja trabalhando no civel.
-Sugiro mais temas de temática processual penal
-Gostaria que mais temas sobre Centrais de Custódia ou
execução penal fossem abordados por este excelente
palestrante
-Curso sobre inteligência emocional

Palestra ao vivo

SEDAC

A ESAJ tem diversas palestras
com esse palestrante. O instrutor
já inclusive desenvolveu cursos
sobre tema. Sugiro que
acompanhe nossa programação.
Obrigado pela participação.

PVCAU012021 (1)
-Seria bom o time técnico manter informado os
servidor/usuário participantes sobre os problemas técnicos que impedem o
início da palestra, para termos certeza de que já começou
ou não.

Suporte

DIDES

Todas as intercorrências, bem
como qualquer atraso, são
avisados aos participantes pelo
chat do evento. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO MORAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO - PGEAM052021 - SI Sandra Maria
servidor/usuário
Martins Rodovalio Ferreira (1)
-O power point poderia ficar dispoível

Material didático

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O PRESENTE DAS
DESIGUALDADES SOCIAIS NO BRASIL - PGPAS022021 - SI
Tatiana Oliveira Moreira (1)
servidor/usuário
-Acho que seria interessante a Esaj ministrar um curso de
linguagem de sinais para melhorar a acessibilidade das
pessoas com deficiência auditiva.

Sugestão de curso

SEDAC

Infelizmente, na ESAJ não temos
instrutor perito em libras.
Obrigado pela participação.

PGPAS022021 (1)
servidor/usuário -Temas que abordam a nossa história são ótimos
-Sugiro mais palestras sobre questões raciais

Palestra gravada

SEDAC

AULA AO VIVO - PACOTE ANTICRIME - AVPAC022021 servidor/usuário ANTONIO LUIZ DA FONSECA LUCCHESE (1)
-Continuem expondo temas com essa importância

Temas/Cursos

SEDAC

AULA AO VIVO - ATUALIZAÇÃO PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA AVOJA022021 (1)
servidor/usuário -Facilitar mais a recuperação das aulas gravadas; aumentar
a carga horaria do curso, para torna lo mais abrangente.
Aulas com duração de duas horas, somente.

Carga horária

SEDAC

AVOJA022021 (1)
servidor/usuário -Muitos colegas deixam de fazer o excelente curso, uma vez
que somente há a modalidade "ao vivo".

PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGBUR022021 (1)
servidor/usuário -Eu só realmente gostaria de que a abordagem fosse mais
voltada para ambiente serviço público e TJRJ. De resto,
excelente palestra! Parabéns!

PGBUR022021 (2)
-Disponibilização de apostila com a matéria.
servidor/usuário
-Sugiro que por ser um tema tão interessante poderia ser
disponibilizada a apostila com a matéria

Curso

curso/Palestras

Material didático

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de palestras
e cursos sobre diversos temas.
Obrigado pela participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
sobre diversos temas em 2022.
Obrigado pela participação.
A carga horária do curso é dada
de acordo com a complexidade
do conteúdo programático
previsto. As aulas ao vivo,
normalmente, tem duração de 2
horas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Infelizmente, a ESAJ não tem
permissão para aulas presenciais
ainda. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ideia era sensibilizar para o
tema. O enfrentamento do tema
dentro do TJRJ não poderia ser
feito somente por uma palestra,
seria necessário um curso.
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.

PALESTRA GRAVADA: FEMINICÍDIO E A VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER - PGDIO012021 (1)
servidor/usuário
-Um período maior para assistir a palestra e fazer a
avaliação

WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20 FUNÇÕES NO
servidor/usuário EXCEL - WVCFE022021 (1)
-O curso poderia ter um número maior de horas-aula

WVCFE022021 (1)
servidor/usuário -Entendo que poderiam informar qual a versão do aplicativo
o tutor utilizará nas aulas.

PALESTRA GRAVADA: GESTÃO DA QUALIDADE NO PJERJ HISTÓRICO E PERSPECTIVAS - GESTORES- ÁREA JUDICIÁRIA servidor/usuário
PFJGE022021 - MICHELE VIEIRA DE OLIVEIRA (1)
-Manter palestras gravadas

servidor/usuário

PFJGE022021 (1)
-TEMPO MAIOR PARA FAZER A PROVA

Carga horária

Carga horária

Divulgação

Temas/Cursos

Carga Horária

DITEC

A carga horária das palestras
gravadas foi revista e será
aumentada para as próximas
turmas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O tempo do curso é sempre
estimado pelo instrutor
conteudista e aumentos apenas
são estudados quando há ao
menos 30% de insatisfação.
Obrigado pela participação.

DIDES

A versão do aplicativo deve ser
sempre a mais atualizada.
Qualquer situação diferente
disso é devido a questões
técnicas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ideia da ESAJ é manter as
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.

DITEC

A carga horária das palestras
gravadas foi revista e será
aumentada para as próximas
turmas. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: A ESTRUTURA NARRATIVA DA VIDA
HUMANA E SUA HERMENÊUTICA - TEMPO DE VIVER PVHUM012021 - MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO (11)
-Excelente tema, poderiamos ter mais palestra com esta
visão.
-curso de inteligência emocional
-Sejam ministradas mais palestras sobre
autoconhecimento
servidor/usuário -Mais temas como esse
-OUTROS TEMAS COMO ESSE
-Novas palestras sobre Violência DomésXca
-Outros cursos na mesma direção. Questões morais.
-GOSTARIA DE MAIS PALESTRAS SOBRE O TEMA
-Tema como lidar com o idoso com demência
-QUE TEMAS COMO ESSE, SEJAMSEMPRE
APRESENTADOS
-Mais palestras sobre bioética e neurociência

servidor/usuário

PVHUM012021 (1)
Melhorar a dialética entre as questões

-

PVHUM012021 (1)
servidor/usuário Sugiro que facilitem a informação sobre os colegas que
participam

SEDAC

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

Conteúdo

SEDAC

As questões são randomizadas
deste modo não há como manter
essa dialética. As questões são
todas elaboradas com base na
palestra ministrada. Obrigado
pela participação.

Suporte

DIDES

Não foi possível entender sua
sugestão. Obrigado pela
participação.

Temas/Cursos

PVHUM012021 (1)
servidor/usuário Reitero o pedido que fiz no chat da palestra, poderiam
deixar gravada a palestra.

GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS ÁREA JURISDICIONAL GJGRI042021 - PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA
(1)
-O curso possui um conteúdo novo para quem é da área
jurídica, logo deveria ser mais dinâmica a apresentação de
servidor/usuário
todos os módulos. Só material escrito compromete a
absorvição do conteúdo. Sugiro ao que incluam na grade do
curso ao menos uma aula ao vivo para ambientar quem é
da área jurídica e possui pouca familiaridade com esses
conceitos de administração.
PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA - PGSER012021
servidor/usuário -Sugiro cursos gravados de Língua Portuguesa
-Tema sobre aposentadoria, ainda mais quando houver a
reforma.
AULA AO VIVO - WORKSHOP NOÇÕES DE GOVERNANÇA servidor/usuário WVGOV022021 - JAQUELINE SOUZA BRITO (1)
-merecia ser uma pós de governança no judiciário

DIDES

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

SEDAC

A ESAJ possui apenas o curso na
modalidade assíncrona, mas sua
sugestão é muito boa e será
levada à Direção da DIEPE.
Obrigado pela participação.

Temas/Cursos

SEDAC

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

Tema - pósgraduação

DIEPE

Sua sugestão será encaminhada
ao Conselho Consultivo da ESAJ.
Obrigado pela participação.

Gravação de aulas

EAD

PALESTRA AO VIVO: JUSTIÇA RESTAURATIVA, AS VÍTIMAS E
O SEU LUGAR DE FALA - PVLUG012021 - CRISTIANE DE
CASTRO MELO (12)
-mais realizações de palestras como essas
-outras palestras neste tema
-curso de inteligência emocional
-Aprofundar o tema em outras palestras
-Mais palestras sobre temas relevantes como este
-Só gostaria de reforçar que ocorram mais palestras que
envolvam assuntos ligados à sociedade civil de forma geral,
servidor/usuário
com temas relevantes para a nossa sociedade, como o que
foi o da palestra de hoje.
-Gostaria de mais palestras sobre o tema
-As palestras sempre devem focar em temas importantes
como o aqui tratado.
-por mais palestras assim
-Retorno ao tema que novo para muitos de nós!
-Novas palestras com este tema.
-Palestra excelente. Sugiro mais palestras sobre o tema com
esta professora
AULA AO VIVO - WORKSHOP - CAPACITAÇÃO PARA
FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA WVCOC012021 (2)
servidor/usuário
-Novos cursos de capacitação. Atualizações.
-Realização de mais cursos para incentivo e aprimoramento
profissional
WVCOC012021 (1)
servidor/usuário -Curso poderia ser realizado em um espaço de tempo
maior.

GESTORES - COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ÁREA
servidor/usuário JUDICIÁRIA - GJCGP022021 - KEILA VIEIRA SOARES (1)
-Sugiro que seja disponibilizado material para o curso.

Temas/Cursos

Temas/Cursos

Carga horária

Material didático

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

Os cursos antigos não têm
material mas estamos
trabalhando para atualizar os
cursos e desenvolver material
para todos. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

GJCGP022021 (1)
-A plataforma de acesso não é dinâmica, de fácil navegação,
não é objetiva, induz a erro, esquecimento. A apresentação,
o layout da página deveria ser mais prático aos candidatos.

PALESTRA AO VIVO: O ESTADO DEMOCRÁTICO PVICO012021 - RUBENS ROBERTO REBELLO CASARA (2)
-Adoraria se me mandassem o link da gravação desta
servidor/usuário
palestra. Muito boa.
-Apresentação de tela, com imagens exemplificativas
ajudam no entendimento.

PVICO012021 (6)
-curso de inteligencia emocinal
-Retorno ao tema, pois nos dias atuais é suma importância!
-Mais palestras sobre o tema
-Tema bastante atual e polêmico. O Estado Democrático
servidor/usuário tem que ser sempre exaltado por todos nós! Gostaria de
poder rever essa palestra, bem como outras, se possível.
-Gostaria de sugerir temas mais diletantes, não
necessariamente atinentes às nossas atividades. De
conhecimento geral.
-Seguir em temas com tal magnitude.

Plataforma

Material didático

Sugestão de temas

PVICO012021 (1)
servidor/usuário -Gostaria de realizar curso de processamento em Vara Cível. Abertura de turmas
Existe a possibilidade do curso ainda neste ano?

DITEC

Entendemos que a interface da
plataforma é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Estamos estudando a
possibilidade de utilização de
outras plataformas. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Os vídeos das palestras ficam
disponíveis na página da ESAJ,
em videos educacionais, para
acesso dos servidores com login
e senha.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de palestras
e cursos sobre diversos temas.
O vídeo das palestras ficam
disponíveis na página da ESAJ,
em Vídeos Educacionais, com
acesso mediante login e senha.
Obrigado pela participação.

DIDES

No momento não há previsão de
turmas específicas de
processamento em vara cível,
apenas de Processamento
Eletrônico, em novembro.
Obrigado pela participação.

CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - JUIZADOS
ESPECIAIS - CPJEC022021 - SI Marcelo Letterio dos Santos
servidor/usuário
(1)
-As perguntas poderiam ser mais objetivas

CPJEC022021 (1)
-A obrigatoriedade deste curso para todo servidor lotado
servidor/usuário
em juizados especiais. Conteúdo de grande relevância e
muito esclarecedor.
CPJEC022021 (2)
-Poderia ter um link nas menções às fontes normativas,
levando o aluno a clicar abrir o material citado.
servidor/usuário
-SERIA MUITO INTERESSANTE A ELABORAÇÃO DE UM EBOOK COMO FOI FEITO NO CURSO DE CUSTAS DE ÓRFÃOS
E SUCESSÕES

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO
servidor/usuário INCLUSIVA - GJINC022021 (1)
-O curso deveria ser para todos os servidores

Verificação de
Aprendizagem

Obrigatoriedade

EAD

Curso

SEDAC

O instrutor conteudista tem
bastante conhecimento e está
sempre disponível para novas
sugestões. Em próximos cursos
que ele atuar como conteudista
daremos essa sugestão. No
entanto para a matéria, por
vezes, é preciso explicar bem a
questão sob pena de ocorrer
alguma falta de entendimento.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O curso em tela é destinado a
todos os servidores de Juizados
Especiais. Somente a CGJ pode
determinar a obrigatoriedade.
Obrigado pela participação.

SEDAC/SEDIS

SEDAC

O curso tem e-book e tem link. O
material disponibilizado para o
curso estava disponível na turma
para consulta. Obrigado pela
participação.
O curso em tela é destinado ao
programa de gestores. Para
treinamento dos servidores
nesse conhecimento há outros
cursos na grade. Obrigado pela
participação.

MINICURSO AO VIVO - ASSÉDIO MORAL E SEXUAL MVSEX012021 - MI Juliana Cardoso Monteiro de Barros (1)
-É de fundamental importância a ESAJ dar continuidade
neste projeto de conscientização de um tema tão relevante.
servidor/usuário

ITEM

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

EAD

SEDAC

O curso faz parte da grade da
ESAJ em parceria com a COEM e
alinhado com as diretrizes do
CNJ. Obrigado pela participação.

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

DIDES

O comprovante de pagamento da
GRERJ deve ser apresentado pelo
participante no ato da
confirmação de matrícula, não
sendo possível que a ESAJ faça
essa busca por outros canais.
Obrigado pela participação.

DITEC

A colocação do participante é
muito vaga e fica difícil inferir o
problema. Através do celular, o
Moodle é totalmente acessível,
tal qual o TEAMS. Obrigado pela
participação.

DITEC

Eventos Ao Vivo estão passíveis
de intercorrências externas.
Neste caso o usuário pode
acompanhar a sua situação pelo
sistema Esaj Internet e conferir
se logrou êxito em auferir a cargahorária. Obrigado pela
participação.

AULA AO VIVO - GRERJ ELETRÔNICA DE RECURSOS,
INCLUSIVE EM JUIZADOS ESPECIAIS - AVCTR012021 MARCELO LETTERIO DOS SANTOS (1)
Assinatura
servidor/usuário -Curso do próprio Tribunal de Justiça não admitir assinatura digital/grerj - CURSO
digital é um tremendo retrocesso, de igual forma, o curso
EXTERNO
não saber que o grerj reimpressa é o comprovante de
pagamento do curso. Achei o cúmulo do absurdo.

servidor/usuário

PVTEO012021 (1)
-não consegui acessar pelo celular

PALESTRA AO VIVO: A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PVMED012021 - LUCIA MOTHE
GLIOCHE (1)
servidor/usuário -Infelizemente tivemos um pique de energia no Fórum e
não consegui assistir a palestra inteira, não sei se atingir os
80% necessário, minha avaliação foi baseada ao que
consegui assistir

Navegação

Infraestrutura

PVMED012021 (1)
-O Acesso não estava bom, pois tive dificuldade de entrar
servidor/usuário
na plataforma, e durante a palestra saiu do sistema e tive
que retornar para entrar novamente na plataforma

PALESTRA AO VIVO: TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
COMO DENUNCIAR E AJUDAR - PVTIP012021 (4)
-Tive problemas com a internet (acessar e durante a
palestra).
servidor/usuário -O sistema hoje não ajudou...
-Sem imagem. Só voz.
-Fui orientada a aguardar e não fui informada sobre o
envido de novo link. Somente descobri porque liguei para a
ESAJ.
AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO DA
DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO TRABALHO: UM
GUIA DE BOAS PRÁTICAS - GJDIV022021 - RAFAEL REIS DA
LUZ (1)
-Achei que o conteúdo apresentado na aula não foi
servidor/usuário
adaptado para aula da esaj, slides fora do padrão de aula
dada em instituição privada. O instrutor ficou em
momentos lendo a apostila, poderia ter preparado material
com o conteúdo lido na tela o que facilita a compreensão e
prende a atenção.

Navegação

Suporte/
infraestrutura

Instrutor

DITEC

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

DIDES/DITEC

Houve problemas técnicos com o
evento, e a palestra foi encerrada
automaticamente pelo TEAMS.
Tivemos que abrir novo link,
tendo sido encaminhado email a
todos os participantes, além de
avisar pelo chat do evento
encerrado sobre o novo link.
Obrigado pela participação.

SECIN

O instrutor, na avaliação
quantitativa, obteve 100% de
satisfação quanto a sua atuação
(80% de conceitos "ótimo" e 20%
de conceitos "bom"). De
qualquer forma, sua reclamação
foi encaminhada ao instrutor.
Obrigado pela participação.

WORKSHOP AO VIVO - OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO POR PRECATÓRIO - WVPRE012021 - VANIA
servidor/usuário CRISTINA SOARES REGO ALVES (1)
-Tive dificuldades para ingressar no curso nos dias 09 e 10,
adentrando no curso após seu início. Site não abria

PALESTRA AO VIVO: LEI ANTICORRUPÇÃO E PROBIDADE
ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL - PVLAT012021 (03)
-Nesta palestra tive dificuldade de ingressar, iniciei as
tentativas 10 minutos antes do horário de início e somente
servidor/usuário obtive êxito em ingressar por volta das 15 horas e 20
minutos.
- Foi muito ruim o acesso no dia de hoje. Uma pena! Maria
Célia Inocêncio, mat. 01/21732
- Lentidão excessiva para acesso ao sistema.

servidor/usuário

AULA AO VIVO - PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO NO CPC AVPCD012021 - ZANONI DA CONCEICAO MAIA JUNIOR (1)
-Horas aulas não correspondem à extensão do programa.

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: TUTELA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE NA INTERNET - PVINT012021 - LIVIA
TEIXEIRA LEAL (1)
-Hoje houve alguns picos de luz aqui no fórum de Bangu e o
computador desligou duas vezes.

Acesso

Acesso

Carga horária

Infraestrutra

DITEC

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

A carga horária é estipulada pelo
conteudista-instrutor com base
no alinhamento do conteúdo
programático estipulado.
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.

servidor/usuário

PVINT012021 (1)
-Somente o acesso

Acesso

PALESTRA AO VIVO: O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E A ERGONOMIA PVMIA012021 - SI Ivany Terezinha Rocha Yparraguirre (2)
servidor/usuário
Acesso / navegação
-O acesso pelo link pra Esaj EAD falha com alguma
frequência
-Sistema deu uma oscilada hoje.
O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA CORREGEDORIA GERAL
DE JUSTIÇA E A ERGONOMIA - PVMIA012021 (3)
-Excelente tema que infelizmente na prática não é
praticado pela administração, contribuindo para o
adoecimento.
servidor/usuário
Palestra ao vivo
-Não consegui fazer a ligação entre o tema e o cotidiano
-É preciso abordar a questão no âmbito de outras
categorias profissionais, como por exemplo: oficiais de
justiça. Nem todos servidores do TJ desempenham suas
tarefas no padrão "office"

PVMIA012021 (1)
servidor/usuário -Não recebi o link para assistir a palestra e assisti entrando
com CPF

Acesso

DITEC

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

DITEC

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

SEDAC

A ESAJ está revisando o tema a
fim de oferecer ações de
capacitação que possam melhor
atender às demandas da
instituição sobre o tema.
Obrigado pela participação.

DIDES

O email de orientações de acesso
é encaminhado a todos os
servidores inscritos, porém tratase de um facilitador, visto que o
caminho é sempre o mesmo,
pela plataforma moodle.
Obrigado pela participação.

CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARAS DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES - CPORF012021 - SI Cristiane Maria
Muniz de Oliveira (1)
servidor/usuário -Não gosto desse formato de curso, com apresentação de
slides. Acho entediante, lento, exaustivo. Todo curso
deveria ter interação. Por mais interessante que seja o
conteúdo, o curso fica maçante.

EAD

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER072021 (1)
servidor/usuário
Gravação das aulas
--Não consegui acessar as gravações das aulas, e ninguém
da turma conseguiu, nos comunicamos no grupo e ninguém
conseguiu acesso.

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER072021 (2)
-Tentei assistir as aulas pelo celular e não consegui. Hoje,
último dia de aula descobri que não estou cadastrada na
ESAJ como aluna matriculada no curso. Porém, consegui
servidor/usuário
acessar todas as aulas menos duas que tentei pelo celular
porque estou de férias e não tive tempo hábil para assistir
todos os dias "presa" em um computador. Já levei o
assunto ao conhecimento do professor e da Sra. Lygia na
data de hoje.

Suporte /
Navegação

SEDAC

A ESAJ possui outras
modalidades de curso EAD que
não apenas os assíncronos.
Sugiro que acompanhe nossa
programação e escolha cursos na
modalidade síncrona. Obrigado
pela participação.

DIDES

Em razão de alterações nas
versões do TEAMS, algumas
turmas não tiveram acesso
automático às gravações, sendo
necessário solicitar ao SECAP o
compartilhamento do vídeo.
Obrigado pela participação.

DIDES

Se o(a) participante
conseguiu assistir às aulas,
acessar a plataforma moodle e
realizar a avaliação de reação,
significa que está devidamente
inscrito no curso. Além disso,
através do celular, o Moodle é
totalmente acessível, tal qual o
TEAMS. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: REFLEXÕES SOBRE AS PRISÕES
CAUTELARES - PVCAU012021 - MI Marco Jose Mattos Couto
(1)
servidor/usuário -Porque a palestra que estamos inscritos não aparece no
nosso teams direto, temos que entrar em um link para
depois ir para a pagina da esaj e depois entrar no link que
vai para o teams

Acesso

DITEC

O controle de frequência é
realizado pela plataforma
Moodle, que está integrada ao
Sistema de Controle de Cursos da
Esaj, o que entendemos ser
adequado. Obrigado pela
participação.

PVCAU012021 (1)
-A internet estava muito ruim devido as ventanias aqui no
meu bairro. Tive dificuldade de entrar na palestra, acredito
servidor/usuário
que seja porque foi a minha primeira palestra on line,
acabei perdendo o inicio da palestra, mas acho que foi
muito boa.

Navegação

DITEC

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

PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
servidor/usuário BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGBUR022021 (1)
-Não foi disponibilizado material de apoio

Material Didático

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ é unidade certificada
assim todos os procedimentos
importantes devem ser
registrados em formulários
próprios e com procedimento
padronizado. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ sugere que ao fazer o
curso de informática de forma
remota o participante verifique a
versão que possui em seu
computador. Isso porque as aulas
são ministradas com base nas
versões instaladas no PJERJ.
Obrigado pela participação.

PGBUR022021 (1)
-A elaboração de recursos poderia dispensar o
servidor/usuário preenchimento de formulários. OBS: O CID para a Síndrome
de Bornout será publicado somente em Jan/2022, então,
smj, ainda não existe o CID-11.

WORKSHOP AO VIVO - CÁLCULOS COM 20 FUNÇÕES NO
EXCEL - WVCFE022021 (1)
servidor/usuário -Prezados. Salvo engano, não foi informado qual a versão
do Excel seria utilizada. Isso acarretou diversas dúvidas,
dificuldades, por não conseguirmos acompanhar o tutor.

Verificação de
aprendizagem/
Recurso

Conteúdo

PALESTRA GRAVADA: DIREITOS E DEVERES DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA - PGSER012021 (1)
servidor/usuário
-Perguntas não muito claras quanto ao entendimento para
resposta

PALESTRA AO VIVO: JUSTIÇA RESTAURATIVA, AS VÍTIMAS E
O SEU LUGAR DE FALA - PVLUG012021 - CRISTIANE DE
servidor/usuário
CASTRO MELO (1)
-trava muito

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: O ESTADO DEMOCRÁTICO PVICO012021 - RUBENS ROBERTO REBELLO CASARA (3)
-A plataforma é muito boa, no entanto, a forma de acesso e
login deveria vir mais bem explicada.
-A navegação na plataforma Moodle é muito confusa.
-demorei quase 20 minutos pra me conectar e a conexão
caiu diversas vezes

PVICO012021 (1)
-Pela segunda vez entro Teans às 14:45? Fico esperando a
servidor/usuário palestra entrar ao vivo, o que não acontece. Ligo para Esaj e
me orientam a sair e entrar de novo. Esse problema precisa
ser corrigido.

Verificação de
Aprendizagem

Navegação

Plataforma

Plataforma

SEDAC

As perguntas são feitas com base
no tempo de fala do palestrante.
Assim, todas as perguntas foram
comentadas na palestra.
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.

DITEC

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

DITEC

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

CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - JUIZADOS
ESPECIAIS - CPJEC022021 - SI Marcelo Letterio dos Santos
servidor/usuário (1)
-A interface gráfica poderia ser mais simples e intuitiva. O
acesso ao fórum de dúvidas ficou bem confuso.

MINICURSO AO VIVO - ASSÉDIO MORAL E SEXUAL MVSEX012021 - MI Juliana Cardoso Monteiro de Barros (1)
servidor/usuário -Navegação lenta, trava, problemas para acessar o Teams,
perda de período de curso tentando acessar. Falta de
comunicação e rápida solução dos problemas pela ESAJ.

EAD

Plataforma/
Suposrte

DITEC

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.
Estamos estudando a viabilidade
de oferecer o curso na
modalidade síncrona, com aulas
ao vivo. 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, inclusive telefônico,
veiculado na página inicial do
Moodle. Obrigado pela
participação.

