ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: JULHO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 1053
ITEM

USUÁRIO

/ ELOGIOS: 802

/ SUGESTÕES: 194

OBSERVAÇÃO

10 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA A LUZ DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA - PGPER032021- Flavia de Almeida
-Parabéns à ESAJ pela excelente palestra!
-Ótima palestra. Muito válida para o trabalho.
-Tema bem atua e importante
-Parabéns para a palestrante!! Tema difícil, com muitas
questões relevantes, mas a palestrante conseguiu deixá-lo
fácil e instigante. Lara Eredia.
servidor/usuário -Adorei. A professora transmitiu seus conhecimentos de
maneira bem didática. Parabéns.
-Excelente palestra! Palestrante clara, objetiva e muito
didática.
-Simplesmente, excelente. O melhor curso que já fiz na
ESAJ
-Excelente!!
-Mais palestras assim
-Tema importante e recorrente no dia a dia de juizados e
varas cíveis.

ASSUNTO
TRATADO

Palestra Gravada

/ RECLAMAÇÕES: 57

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

8 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA CÍVEL - CPCIV022021 - Marcelo Lettério
-Excelente curso. Tutor esclareceu a todas as dúvidas de
maneira completa.
-Curso bem objetivo e didático, me foi muito útil para o
desempenho nas tarefas na atuação no GEAP de cálculo de
custas finais.
-Parabéns ao instrutor que demonstrou ser extremamente
atencioso e didático em suas respostas.
-Parabéns pelo professor, que possui um conteúdo
servidor/usuário
excelente. Muito atencioso e disponível.
-Parabéns pela excepcional qualidade do curso!
Sem dúvida, um dos melhores a que tive oportunidade de
fazer, nesta conceituada Instituição.
-Muito bom ter sido criado o ebook. Facilitou bastante a
consulta.
-A proposta do e-book e a inclusão do fórum de dúvidas
foram ótimos para esclarecer nossos questionamentos
sobre custas.
-Òtima metodologia

EAD

78 ELOGIOS - PVRFA012021 - PALESTRA AO VIVO:
RELAÇÕES FAMILIARES NO PÓS-PANDEMIA - SI Monica
Donetto Guedes
-Boa tarde. Acabei de assistir a palestra da dra. Monica e
achei fenomenal. Eu gostaria de saber se tem um link pq
eu gostaria de rever a palestra. A equipe da ESAJ está de
parabens por trazer uma palestrante de tanta excelência
com um tema tão pertinente. Obrigada (elogio feito por email)
-Parabéns a ESAJ, pela escolha do tema tão pertinente. Foi
muito bom! Parabéns a Palestrante, que de forma tão
clara, objetiva e dinâmica, conduziu o assunto, tornando a
servidor/usuário
palestra tão edificante.
-Excelente palestra. Palestrante gabaritada e comunicativa.
-excelente palestra! Tema muito atual e palestrante com
experiencia prática sobre o tema.
-Essa palestra deveria ser estendida ao maior número
possível de pessoas. Excelente palestra! Muito boa
mesmo!
-Mais uma palestrante com excelente conhecimento
técnico. Parabéns ESAJ.
-dentre os elogios, destaco a boa didática da palestrante,
relevância do tema, empenho ao fazer a palestra (uso
constante de slides) e boa interação com o público.

Palestra ao vivo

12 ELOGIOS - GJSUS012021 - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA CRIANDO NO MEU CARTÓRIO UM AMBIENTE
SUSTENTÁVEL - SI Dayse Alves
-A instrutora Dayse demonstrou muito conhecimento no
conteúdo aplicado e sua aula foi muito dinâmica e
interativa.
-Excelente e importante curso, com certeza de
aproveitamento no local de trabalho, bem como no dia a
dia.
-A instrutora Dayse é muito bem informada, passando com
segurança e firmeza as informações e sugestões que nos
ajudam a criar um ambiente mais leve e digno para todos!!
-Excelente a condução do curso, com destaque para as
servidor/usuário
ferramentas de interação.
-Parabéns à ESAJ pelo oferecimento do curso. Foi
excelente, muito proveitoso, pois precisamos mudar a
nossa mentalidade para uma conscientização maior acerca
da sustentabilidade.
-Abordagem ótima do tema, que é super importante para
a humanidade.
-Dicas anotadas com sucesso!
-Excelente curso. Enriquecedor.
-amei
-Ótimo curso.
-CURSO EXCÊLENTE!!!
-Aula excelente!!!

Aula ao vivo

13 ELOGIOS - PGERG022021 - PALESTRA GRAVADA:
ERGONOMIA COGNITIVA - SI Ivany Terezinha Rocha
Yparraguirre e SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
-Excelente palestra, novos conhecimentos.
-A palestra teve grande incentivo, pois preciso observar
mais a postura quando exerço as atividades laborais onde
fico muito tempo sentada em frente a tela do computador.
-Excelente a exposição, muito oportuna nos dias atuais.
-Bem adequado, em especial, pelo momento que estamos
vivendo.
-Excelentes Palestrantes, muito claras na exposição do
conteúdo.
servidor/usuário -Palestra muito didática.
-Ótima palestra.
-Excelente tema!
-Excelentes palestrantes! Curso nota 10!
-As duas experts foram espetaculares em suas
ministrações. Congratulações a elas e à ESAJ por oferecer
uma palaestra de tão alto nível.
-Ótimas palestras!!
-Conteúdo excelente.
-Excelente tema, deve ser cada vez mais falado e
difundido. Parabéns a todos os organizadores e
palestrantes. A fala me fez despertar para alguns detalhes
que passavam despercebidos...rsrs

Palestra gravada

58 ELOGIOS - PVASP012021 - PALESTRA AO VIVO:
ASPECTOS RELEVANTES DA LEI MARIA DA PENHA - MI
Maria Daniella Binato de Castro
-Palestra com tema atual e muito relevante. obrigada.
-Excelente palestra, muito esclarecedora
-Domínio do tema e clareza ao desenvolvê-lo. Relevância
dos aspectos sociais muito bem abordada.
-Sensível, importante, atual!!
-Eu trabalho no J.Violência Doméstica.... Esse curso foi
excelente! Está de parabéns pelo conteúdo, exposição e
posicionamento super realista e foi só nos pontos
importantes e pertinentes. Parabéns.
-A escolha dos palestrantes é de nível excelência
servidor/usuário
-Parabéns Esaj e toda a equipe! Ótimos temas sempre.
-Ótima palestra. Esse tema deve continuar sendo discutido
e ampliado cada dia mais. Parabéns aos envolvidos.
-Ótima palestra! É muito bom saber que temos
autoridades tão bem preparadas e com a sensibilidade
necessária para tratar de um problema tão sério e difícil
como o da violência doméstica.
-Magistrada muito segura e com um ótimo domínio do
tema proposto. Parabéns!
-Ótima palestra! Tema muito interessante e atual, que a
palestrante soube conduzir muito bem.
-Visão ampla dos aspectos relevantes
-25/58-Excelente palestra!

Palestra ao vivo

1 ELOGIO - WVPES012021 - AULA AO VIVO - WORKSHOP USO DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO PELO FORMS - SI Frank
servidor/usuário
Ribeiro Andrade
-Frank é um ótimo profissional e instrutor.

Aula ao vivo

9 ELOGIOS - MVOJA072021 - MINICURSO VIRTUAL - LEI
MARIA DA PENHA PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MI Luciana
Fiala de Siqueira Carvalho
-ótima aula.
-EXCELENTE CURSO VOLTADO PARA OS OFICIAIS DE
JUSTIÇA!
-Ótimo curso. Professora (tutor) excelente; e muito
acessível.
-Possibilidade de novos conhecimentos que ajudam na
rotina de trabalho.
-Curso excelente! Estudo para outro concurso e acabei de
servidor/usuário escrever um Artigo para livro sobre o tema, a aula dela foi
sensacional ate pelo ponto de vista pratico, fora a riqueza
de conteudo.
-Achei excelente a forma de comunicação da magistrada.
Magistrada com muita visão da realidade. Parabéns!!
-Dra. Luciana é muito competente. Parabéns! Aproveito
para agradecer todo empenho e dedicação que fez para
transmitir os seus mais variados conhecimentos, na área
de Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Muito
obrigada!
-Excelente curso!
-Perfeita aula.

EAD

3 ELOGIOS - Ferramentas da Qualidade - FDQ042021 MICHELE VIEIRA DE OLIVEIRA
-É sempre bom aprender, ainda que difícil. Parabéns!
-A IDEIA DO CONTEUDO É BOA PARA TRAZER AO
servidor/usuário
TRABALHO ESTES TIPOS DE FERRAMENTAS E VARIAVEIS DE
ACRESCIMO À QUALIDADE.
-Curso muito importante para realização do nosso
trabalho.

EAD

2 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO JUDICIAL DE
CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA PGCOM022021
servidor/usuário
-Excelente exposição! O Palestrante passou o conteúdo de
forma bastante didática. Parabéns!
-professor bem didático.
58 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE
COMBATE ÀS DESIGUALDADES DE GÊNERO E DE RAÇA PVPUB012021 - SOYANNI SILVA ALVES
-Gostei muito da expositora, muito bom o Tribunal
disponibilizar esse tipo de conteúdo
-Parabéns à palestrante! Foi muito didática e
esclarecedora a palestra de hoje.
-APRENDI MUITO OBRIGADA ESAJ
-Parabéns a expositora, demonstrou total domínio sobre
os temas abordados e soube trazer a sua narrativa para a
realidade com extrema lucidez!
-Excelente Palestra , bem feita e com informações de
extremo interesse
servidor/usuário -Excelentes palestras, temas bem pertinentes para o
público do Tribunal.
-Excelente palestra, a qual abordou com precisão os
aspectos interdisciplinares do tema.
-A ESAJ está sempre avançando em temas de muita
relevância. Isso é ótimo.
-Gostei muito do tema, bastante atual e importante para o
nosso desenvolvimento, na busca de uma sociedade mais
justa e igualitária.
-Parabéns à Souanni pela palestra bem informativa sobre
aspectos históricos e culturais das questões de
desigualdades.
-Palestrante maravilhosa. Fiquei encantada. Palestra muito
esclarecedora. Adorei!

Palestra Gravada

Palestra ao vivo

9 ELOGIOS - AVELE042021 - AULA VIRTUAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - SI Elizabeth Pena Borges
Macedo
-Ótima palestrante com pleno domínio, de maneira que o
conteúdo tem total aplicabilidade.
-Muito bom curso! Parabéns a instrutora!
-A Professora foi muito atenciosa , sempre se preocupando
em responder todas as perguntas.
-A instrutora é excelente, com pleno domínio do assunto.
servidor/usuário -Professora excelente, dinâmica, atenciosa sempre
disposta a sanar dúvidas, muito educada.
-Professora excelente, com grande conhecimento.
Parabéns.
-A Beth é excelente professora. Boa didática, muito
conhecimento e disponibilidade total.
-Ótimo curso!
-Parabéns à palestrante, que discorreu sobre o assunto
mostrando domínio e leveza ao repassar seus
conhecimentos.

Aula ao vivo

8 ELOGIOS - AVGEQ012021AULA AO VIVO - NOÇÕES DE
GESTÃO DA QUALIDADE- CLAUDIO HEITOR VASCONCELLOS
DE AMBROSIO
- Ó^ma didá^ca do professor.
-Ótimo professor!
-PARABÉNS AO INSTRUTOR!
-Curso ministrado por um excelente professor. Apresenta
uma excelente didática e facilidade na transmissão do
servidor/usuário conteúdo.
-Achei muito interessante a contextualização prévia feita
pelo Instrutor, apresentando o assunto Gestão da
Qualidade e sua evolução histórica até os dias de hoje.
Apostila muito bem elaborada e abrangente; expõe o
assunto de forma clara e didá^ca.
-Excelente curso ministrado pelo Heitor.
-Linguagem do docente foi clara e obje^va.
-Professor excelente!

Aula ao vivo

7 ELOGIOS - PGHER012021 PALESTRA GRAVADA: HERANÇA
DIGITAL - Livia Teixeira Leal
-Parabéns. A aula foi excepcional.
-Tema atual e de grande importância para toda sociedade.
-Parabéns pela excelente palestra. Tema novo que
desperta atenção e interesse.
-Bom tema.
servidor/usuário -Parabéns para a palestrante. Objetividade e clareza em
um tema que, embora ligado ao direito, é também ligado
ao direito digital. Tema atual, interessante e em alguns
pontos complexo por si só.
-Parabéns pela palestra, assunto interessante e atual e a
palestrante é muito didá^ca.
-Palestrante muito didática e com uma linguagem clara.
Adorei a palestra Herança Digital.
8 ELOGIOS - PGURG032021 PALESTRA GRAVADA: A LEI
MARIA DA PENHA E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA - Adriana Ramos de Mello
-Ótima palestra. Muito importante esta constante
atualização e escuta da prá^ca.
-Perfeita a exposição e contribuiu bastante para o
esclarecimento de dúvidas, além de ministrar novos
conhecimentos que muito ajudarão no trabalho.
servidor/usuário
-Excelente palestra!
-PALESTRA EXLENETE,POIS TROUXE A TEMÁTICA DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE UMA MANEIRA MUITO
PRÁTICA E OBJETIVA.
-Muito bom o conteúdo.
-Conteúdo muito bem esclarecido pela palestrante.
-Boa Palestra dada pela Juíza.Parabéns!!
-Excelente exposição.

Palestra gravada

Palestra gravada

14 ELOGIOS - PGSAU032021- PALESTRA GRAVADA: SAÚDE
MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Amelia Cristina e
Alcimone.
-Excelente apoio para os funcionários que foram obrigados
a se adequar, quase imediatamente, a estes tempos de
reclusão, distanciamento e dúvidas.
-A aula foi muito esclarecedora.
-Conteúdo muito importante neste momento em q
estamos vivendo, além do incentivo a prática do
mindfullness, de extrema importância no dias de hj. Muito
bom!
-Excelente exposição.
-Parabéns pelos temas apresentados!
servidor/usuário
-Excelestes palestrantes.
-Excelente conteúdo e exposição. Parabéns aos envolvidos.
-Parabéns às palestrantes. Principalmente à Simone pois
trouxe técnicas prá^cas para aliviar o estresse.
-Tema muito atual e importante .
-Gostaria de parabenizar as expositoras pela excelente
palestra.
-As profissionais fizeram um ótimo trabalho. Palestra
relevante, atual e que acrescenta muito para a vida e o
trabalho.
-Eu gostei muito da palestra. Essencial pra todos os
servidores.
-Excelente palestra, tema muito atual.

Palestra gravada

4 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - FEMINICÍDIO E
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - APLICAÇÃO DO
FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO WVRIS022021 - Luciana Fiala de Siqueira e Katerine Jatahy
-parabéns a todos envolvidos, grata por esta capacitação,
adquirir conhecimento nunca é demais, enriqueceu muito
meu conhecimento fomentando as técnicas de atuação
com o nosso público alvo.
servidor/usuário
-As palestrantes tinham bastante desenvoltura e domínio
sobre o tema.
-Considero o melhor curso online que assisti até hoje no TJRJ. Excelente!
-Só tenho agradecer adquiri conhecimento e só enriqueceu
ao meu método de atuar com as usuárias(ofendidas) e
com meu campo de atuação. Foi meu primeiro curso de
capacitação e anseio por mais destes.

Aula ao vivo

2 ELOGIOS - AVCTG012021 - CUSTAS PROCESSUAIS E GRERJ
ELETRÔNICA – SI Marcelo Lettério dos Santos
servidor/usuário
-Professor com excelente domínio do conteúdo.
-O curso foi muito proveitoso e o professor é muito bom.

Aula ao vivo Público Externo

5 ELOGIOS - PGCOL022021 - PALESTRA GRAVADA: COLETA
SELETIVA SOLIDÁRIA E RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DO PRODUTO - SI
Dayse Alves
-Ótima palestrante.
-Tema sempre muito importante para a conscientização
servidor/usuário
das pessoas.
-Parabenizo a excelente exposição da instrutora.
-Excelente palestrante.
-Parabéns! Palestra muito interessante e a instrutora
demonstra conhecimento do tema e prende a nossa
atenção. Foi muito prazeroso assistir a palestra.

Palestra gravada

2 ELOGIOS - PGIRT022021 - PALESTRA GRAVADA: O
IMPACTO DOS TRIBUTOS E DO ORÇAMENTO NA GESTÃO
servidor/usuário PÚBLICA - MI Letícia D´Aiuto de Moraes Ferreira Michelli
-Ótima Palestrante!!!
-Excelente curso e conteúdo extremamente atual

Palestra gravada

3 ELOGIOS - GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA - ÁREA ADMINISTRATIVA - GAVCO022021
Luiz Felipe Barreto da Silva
-Seguramente foi o curso que trouxe mais conhecimento
servidor/usuário diverso da minha área de atuação, com leveza e
interatividade. Parabéns ao instrutor e à ESAJ.
-Excelente professor.
-Excelente. Conteúdo bem abrangente e adequado ao
trabalho, transmitido com qualidade.

Aula ao vivo

64 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: IMPOSTOS MUNICIPAIS
E A CONSTITUIÇÃO - ISS - PVISS012021 - LETICIA DAIUTO
DE MORAES FERREIRA MICHELLI
-As palestras com tema de tributos e constituição têm sido
bastante enriquecedoras no meu ponto de vista.
-Excelente palestra. Os exemplos apresentados são
bastante atuais.Muito interessante!
-Palestra excelente. Dra. Letícia é ótima
-Tema complexo, mas muito bem explicado pela
palestrante
-Palestra abordando tema de grande relevância atual, que
refletem direta e indiretamente o nosso cotidiano,
ministrada de forma leve, instrutiva, cativante, objetiva e
servidor/usuário esclarecedora.
-O TEMA E A PROFESSORA ESCOLHIDOS FORAM MUITO
BEM SELECIONADOS.
-As palestras da doutora são tão boas que estão fazendo
eu gostar de Direito Tributário
-Tema interessante e muito bem exposto. Excelente
palestra.
-Palestra de excelente qualidade.
-Excelente palestra. Fez parecer simples um tema super
complexo. Melhor palestra assistida até hoje
-Tudo perfeito. Parabéns.
-Excelente palestra, como sempre acrescentando em
nossos conhecimentos.
-Excelente palestra, muito útil
3 ELOGIOS - AULA AO VIVO - LEI MARIA DA PENHA ASPECTOS PRÁTICOS - AVLMP012021 - JULIANA CARDOSO
MONTEIRO DE BARROS
-Ótimo
curso. Bom aprendizado nas aulas virtuais.
-Gostei da forma como foi ministrado o curso voltado para
servidor/usuário
análise de estudos de casos.
-Achei as aulas leves e espontâneas. A Doutora Juliana
possui uma linguagem acessível e bem natural, o que deixa
um assunto pesado bem mais agradável de aprender
sobre.

Palestra ao vivo

Aula ao vivo

5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - PARTE I - PGANT032021 - DANILO MARQUES
BORGES
-Ó^ma palestra. Professor didá^co e claro na exposição.
-Professor excelente, muito didático, objetivo e claro nas
servidor/usuário
suas exposições.
-Excepcional professor. Esclareceu muitas dúvidas sobre o
tema.
-Linguagem clara e obje^va. Excelente palestrante.
-Aula extremamente enriquecedora: professor didático,
objetivo, claro e proficiente. Excelente!

Palestra gravada

16 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO
MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGEAM042021 SANDRA MARIA MARTINS REDOVALIO FERREIRA
-Linguagem objetiva e de fácil entendimento.
-Palestra muito bem explanada! Conteúdo de grande
relevância nos dias atuais, especialmente em tempos de
pandemia.
-Excelente palestra!
-Excelente palestrante.
-Excelente palestrante, conhecedora do assunto.
-Ótima palestra! Parabéns!Deveria ser uma palestra
obrigatória a todos.Infelizmente, os casos de assédio moral
são frequentes nas serventias. Espero que o TJRJ esteja
servidor/usuário
mais atento a esse grave problema que tanto afeta os seus
funcionários.
-Palestra muito apropriada para o tempo atual, bem
elaborada e conteúdo claro.
-Otimas palestra e palestrante! Parabens aos envolvidos!
-Ó^ma palestrante!!!
-ÓTIMA PALESTRANTE.
-EXCELENTE EXPLANAÇÃO! PARABÉNS A PALESTRANTE!
-Curso importante para os relacionamentos e necessário
para os que se preocupam com Metas.
-PARABÉNS À ESAJ PELA ESCOLHA DA EXCELENTE
PALESTRANTE.

Palestra Gravada

28 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: DEVERES
FIDUCIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES
ANÔNIMAS - PVFID012021 - LEONARDO DA SILVA
SANT´ANNA
-Ó^mo palestrante. Muito claro.
-Tema muito atual, adquiri novos conhecimentos. Ótimo
palestrante.
-Excelente palestra, objetiva e aprofundada no tema
proposto.
-Excelente conteúdo ministrado de forma simples e
obje^va.
-Bela palestrante! Com bastantes exemplos e casos
concretos.
servidor/usuário
-Parabenizo o Palestrante que demonstra domínio e
atualização da matéria explanada .
-pontualidade
-excelente palestra
-Muito bom o domínio da matéria pelo palestrante.
-Excelente tema para nos que trabalhamos nas Varas
Empresariais, parabéns!
-Parabéns pela palestra! Foi ótima a abordagem sobre os
inves^mentos em ações
-Tema atual. Palestrante conhecedor do tema e
comunica^vo.
-tema muito atual
-Excelente Palestra!

Palestra ao vivo

4 ELOGIOS - AULA AO VIVO - EXCEL AVANÇADO AVEXA022021 - SI Frank Ribeiro Andrade
-Sabia muito pouco de excel, mas graças à didática do
professor, consegui acompanhar as aulas e aprender.
Acredito até que poderei otimizar o meu trabalho com os
servidor/usuário novos conhecimentos.
-O professor é excelente.
-Gostaria de elogiar o professor, bastante didático,
atencioso e paciente.
-Parabéns a todos os envolvidos no curso avançado de
Excel. Ótimo curso.

Aula ao vivo
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58 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS E SEUS REFLEXOS PARA O TJRJ - PVLPD012021 SI Lívia Teixeira Leal
-Ótimo tema! Palestrante conhecedora do assunto! Muito
boa palestra!
-ADOREI A PALESTRA POIS SE TRATA DE UM TEMA DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA E ATUAL E FOI -MUITO BEM
EXPLANADO
-A segurança sobre o objeto da palestra demonstra o
conhecimento e a habilidade diferenciada da palestrante.
Parabéns!!
-A apresentadora é bem didática.
-Tema bastante atual.
servidor/usuário -ESAJ SEMPRE À FRENTE NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
AOS SERVIDORES. PARABÉNS.
-Palestra muito bem conduzida com grande eficiência em
abordar o tema de forma resumida com as informações
mais relevantes para o entendimento, sendo a conclusão
muito bem realizada ao enfatizar as relações do tema com
o TJRJ.
-Palestrante com excelente conhecimento sobre o Tema,
muito atual e necessario no contexto pessoal e do
trabalho.
-Palestrante atenciosa.
-As palestras estão perfeitas.
-Os temas e o funcionamento.
-15/58- Excelente palestra.

Palestra ao vivo

A ESAJ agradece os seus
elogios, que confirmam os
nossos acertos, e as suas
sugestões e reclamações, que

PVLPD012021 - Continuação:
-Instrutora sempre perfeita, objetiva e segura,
apresentando conteúdo abrangente e adequado ao tema.
-Excelente palestra! Palestrante com alto nível de
conhecimento e domínio do assunto.
-Achei a palestra bem instrutiva. Muito boa pra adquirir
novos conhecimentos.
-Palestra muito informativa, bem apresentada e
interessante.
-A palestrante tem domínio do tema, expõe de forma clara
e objetiva.
-Palestra mto bem conduzida pela palestrante, com
servidor/usuário bastante conhecimento e didática.
-Parabenizo a Palestrante pelo empenho e esforço em
transmitir as informações no curto tempo de 02 (duas)
horas.
-excelente tema. a palestrante é muito boa, eloquente.
parabens a todos.
-comunicação clara e precisa
-Palestra muito boa, com tema muito atual e com
linguagem muito acessível. Parabéns a todos os
envolvidos.
-Excelente palestra, é um tema novo que precisamos nos
aprofundar
-12/58- Excelente palestrante.

Palestra ao vivo

5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DA
PANDEMIA NA EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PGCPC012021 - SI José Claudio Torres Vasconcelos
-EXCELENTE PROFESSOR! CONSEGUI ASSISTIR A PALESTRA
TODA EM UM DIA, PORQUE O ASSUNTO NÃO CANSOU.
servidor/usuário FICARIA MAIS TEMPO OUVINDO O PROFESSOR.
-Adoro as palestras do José Cláudio!! Conteúdos muito
bem trabalhados.
-Ótima palestra.
-Palestra muito boa!!!
-Excelente palestra. Muito atual o tema.

Palestra gravada

mostram no que precisamos
melhorar.

9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - PGMER012021 - SI Rosane
Pitanga da Silva Guimarães
-PARABENS, A PALESTRANTE, POR SE INTRESSAR EM
TRANSMITIR SEUS CONHECIMENTOS DE UMA MATÉRIA
TÃO POUCO DIVULGADA, MAS, BASTANTE IMPORTANTE.
-Excelente palestra. Sou pessoa com deficiência e confesso
que aprendi muito. Foi muito esclarecedora. A professora
está de parabéns
-Uma das melhores palestras que assisti!!!! Maravilhosa e
muito esclarecedora.
-Excelente palestra. Parabéns. Linguagem clara e objetiva e
bom material.
servidor/usuário
-EXCELENTE PALESTRA! MUITO
CONHECIMENTO...PARABÉNS PARA A PALESTRANTE ...
-Excelente palestra. Importantíssimo que estejamos
conscientes e sejamos educados em relação a todos,
independente de suas características.
-Professora muito dedicada. Fiquei muito satisfeita com o
conteúdo muito esclarecedor.
-Conteúdo de importância altíssima, todos os servidores
deveriam assistir a essa palestra, pois é esclarecedora e
derruba muitos conceitos equivocados que carregamos ao
longo da vida.
-O mundo precisa de mais pessoas sensíveis como essa
professora. Aula sensacional!

Palestra gravada

9 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA GESTÃO DO TEMPO: DICAS PARA MELHORAR SEU TEMPO
E O DA SUA EQUIPE - GJGTP012021 - Roberta Gomes
Nunes
-Obrigada pela dicas!
-Professora excelente. Transmitiu as informações
pertinentes de forma clara e condizente com a nossa
realidade.
-Excelente curso, com certeza será possível aplicar na vida
pessoal e profissional.
-Excelente tema para todos. Pertinente e para a vida toda,
profissional e pessoal.
-Adorei o conteúdo do curso, foi muito bem explicado pela
servidor/usuário
excelente professora, que conseguiu passar a informação
de forma super dinâmica.
-As dicas foram preciosas não só para a vida profissional,
como também para a vida pessoal. Gostei muito do curso.
-Excelente curso!!! Instrutora muito didática, atenciosa,
com domínio do tema e soube conduzir e envolver os
participantes com muita delicadeza. Além de ser muito útil
para aplicação no meu dia-a-dia, com certeza um dos
melhores cursos que já fiz até hoje. Parabéns !!!!
-Gostei muito do tema. Foi a primeira vez que fiz uma aula
assim e foi muito produtiva mesmo. Já me inscrevi em
outras 2.
-Muito bom para aplicar no trabalho

Aula ao vivo

2 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A EXECUÇÃO FISCAL E A
PANDEMIA - PGEXE022021
servidor/usuário -Bastante esclarecedora, sobretudo para quem não atua
diretamente na área.
-Ótima Palestrante!

Palestra Gravada

1 ELOGIO - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
GABINETES DOS JEC - PJEGA032021 - Ivomar Jorge Soares
Froede
-Excelente instrutores, tanto o Rafael, quanto o Ivomar,
servidor/usuário
são colegas de trabalho que embora não os conheça
pessoalmente, posso tecê-los de elogios, por todo
conhecimento que eles nos propiciam, através de diversas
ferramentas de comunicação. Grata! Luciana F. Ximenes
4 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO
MICROSOFT TEAMS - WVAMT052021 - Renato Cidade
Baptista
-Curso muito esclarecedor e o tutor muito disponível.
-Excelente instrutor. Demonstra pleno domínio dos
servidor/usuário
conhecimentos transmitidos. Transmite os referidos
conhecimentos de forma clara e objetiva.
-Instrutor excepcional, claro, diretivo e com linguagem
acessível!
-Excelente professor !

EAD

Aula ao vivo

7 ELOGIOS - EAD - CUSTAS PROCESSUAIS:
PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA CRIMINAL - CPCRI022021 MARCELO LETTERIO DOS SANTOS
-EXCELENTE CURSO
-ESSA NOVA DINÂMICA É EXCELENTE
-Não existe pessoa melhor em matéria de custas do que
esse professor. Tem muito conhecimento,
maravilhoso.
-Excelente professor, material em PDF do curso, ó^mo!
servidor/usuário -"Só tenho a agradecer ao Marcelo pela clareza nas
explicações e por sanar a minha dúvida. Parabéns pela sua
inicia^va. "
-Instrutor muito prestativo e atento às questões propostas,
de forma que cada dúvida era prontamente respondida
com objetividade, mas também com todos os elementos
para deslindar a questão, utilizando sua experiência
anterior. Demonstrou ter vasto conhecimento no assunto.
Excelente! Parabéns a ele e à ESAJ!
-Precisamos de mais cursos de custas.

EAD

6 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - PARTE II - PGCPP032021 - DANILO
MARQUES BORGES
-Contribuiu sobremaneira para novos conhecimento e
dirimir dúvidas relacionadas ao trabalho.
servidor/usuário
-Excelente didá^ca e trazendo atualização importante.
-Excelente palestrante.
-Muito boa a aula. Atacou com objetividade o tema dentro
do tempo estabelecido e esclareceu muitas dúvidas.
-Excelente professor e palestrante !
-ótima palestra, parabéns ao juiz

Palestra gravada

62 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E SUAS AÇÕES AFIRMATIVAS - PVINC012021 - MARCIO
CASTRO DE AGUIAR
-Gostei MUITO da palestra! Achei o tema oportuno e atual.
Quanto ao palestrante um grande mestre! Possui ótima
didática, conhecimento de causa e linguagem muita clara e
obje^va. Gostaria de assis^r mais palestra com ele.
-Tema excelente, ótimo palestrante e organização
impecável do suporte da ESAJ.
-Palestra maravilhosa. O Márcio tem uma linguagem de
fácil entendimento e prende a gente até o final. Ótimos
videos também por ele trazidos. Com certeza ganhamos
servidor/usuário
muito em conhecimento
-"Palestra muito elucidativa sobre tema da maior
relevância na atualidade. Parabéns à ESAJ e ao
palestrante!"
-O Márcio já é bastante conhecido pelas palestras
ministradas, sempre nos trazendo algo novo sobre
acessibilidade. Muita importância para todos servidores.
-Parabéns ao Palestrante Marcio! Ele é ótimo nas
Palestras; seguro, didático, traz bons vídeos que ilustram
bem o tema, só elogios ... "
-Tema super importante!! Muito bom ter sido apresentado
por palestrante com deﬁciência. Parabéns!!

Palestra ao vivo

3 ELOGIOS - AULA AO VIVO - EXECUÇÃO FISCAL E
TRIBUTOS EM ESPÉCIE - AVEXE012021 - Juíza Leticia
D´Aiuto de Moraes Ferreira Michelli
-Curso maravilhoso, ministrado com excelente didática de
servidor/usuário forma clara e enfática, com conteúdo atualizado. Parabéns
a Dra. Leticia espero ter oportunidades de fazer novos
cursos com a senhora.
-Excelente curso. Parabéns a Esaj e a Dr. Letícia
-Muito bom o curso. E útil para o trabalho.

Aula ao vivo

2 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV042021 - Renato
Cidade Baptista
servidor/usuário -O instrutor merece anotação de elogio, muito
competente. A ESAJ tem que fazer mais cursos com ele.
Excelente!!!!!
-excelente

Aula ao vivo

8 ELOGIOS - AULA AO VIVO - PROCESSO DE EXECUÇÃO:
PRINCÍPIOS E DEFESA DO EXECUTADO - AVPEX012021 Zanoni da Conceição Maia Junior
-O Professor é muito dinâmico, demonstrou conhecimento
e desenvoltura na matéria. Muito bom!!
-EXCELENTE PROFESSOR
-Excelente professor, extremamente didático. Parabéns!
-Professor bem dinâmico. Incentiva bastante. Parabéns!
-Apostila de qualidade e aulas excelentes, didáticas e
servidor/usuário
atualizadas! O professor está de parabéns!
-O curso foi excelente. Aula dinâmica. Conteúdo bem
abrangente. Material didático muito bem elaborado.
-Excelente formato de curso, pois conseguimos sanar as
dúvidas em tempo real. O professor tem uma comunicação
muito clara e objetiva, utilizando exemplos práticos para
explicar o conteúdo. Certamente conseguirei aplicar os
conhecimentos adquiridos no trabalho diário.
-ótimo professor

Aula ao vivo

14 ELOGIOS - AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA
JUDICIÁRIA - GERENCIAR EQUIPES E COLABORAR EM
ARQUIVOS COM O OFFICE 365 - GJOFF012021 - Frank
Ribeiro Andrade
-Excelente professor!
-Excelente curso. Didática no 10 do professor
-Tutor muito capacitado.
-Gostei do modo on line. Ficou muito melhor.
-Muito atencioso, ótimo curso!
-Otimo curso
-Excelente curso!!! Professor conhecedor do assunto e
servidor/usuário
muito didático. Agregou aprendizado.
-Curso extremamente necessário . Professor , com sua
experiência e didática , tornou o aprendizado mais fácil de
compreender.
-EXCELENTE PROFESSOR. MUITO DIDÁTICO E SEGURO DO
TEMA
-O professor Frank é muito claro nas explicações. Parabéns
-Professor muito bom, competente, paciente e gentil.
-Curso excelente. Nada acrescentar.
-CURSO EXCELENTE E PROFESSOR DEDICADO.
-Gostei

Aula ao vivo

11 ELOGIOS - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA
PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA082021 - MI Luciana
Fiala de Siqueira Carvalho
-O curso foi extremamente importante e proveitoso para
nossas atividades. Ministrado com extrema competência
pela ilustre professora, Dra. Luciana. Meu sincero
reconhecimento pelo excelente curso.
-Curso foi excelente, um dos melhores que já fiz. Clareza,
objetividade, aquisição de conhecimentos. Gostaria de
fazer novamente.
-BOM CURSO. MUITO ÚTIL.
-COM RELAÇÃO AO CURSO, ACHEI MUITO BOM,
servidor/usuário INSTRUTIVO, E ATUALIZADOR.
-Excelente curso, muito útil e com potencial
transformador. Parabéns à Dra. Luciana Fiala pela alta
qualidade do conteúdo trazido, clareza e exposição do
tema de forma interessante e estimulante.
-Curso muito bem ministrado pela MM Juíza.
-Boa didática da professora.
-Parabéns pelo curso! Ajudou demais e tirou muitas
dúvidas referente ao cumprimento dos mandados dos
JVDF.
-Excelente curso e excelente palestrante!
-Ótima palestra
-otimo curso.

Aula ao vivo

6 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: BLOQUEIO DE
APLICATIVOS E CRIPTOGRAFIA - PGBLO022021 - SI Livia
Teixeira Leal
-A palestrante foi brilhante na abordagem do tema,
inclusive com o histórico de casos concretos. Realmente
empolgante!
-Tema muito interessante.
-A palestrante é excelente. Já assisti algumas palestras com
servidor/usuário
ela e assistiria outras, pois os temas são muito atuais e as
explicações muito claras e objetivas.
-Parabéns pela exposição de um tema tão atual e que foi
exposto com clareza e objetividade !
Ótima palestra.
-Palestra interessante. Palestrante de alto nível! Parabéns.
-Professora com domínio do assunto. Linguagem clara e
segura.

Palestra gravada

20 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO
DO ESTRESSE E BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO PGBUR012021 - SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez
-Muito bom conteúdo. De total importância para o
momento. Obrigada.
-Elogio à equipe da Esaj e do Desau pela dedicação de
sempre, trazendo temas interessantes e importantes. Acho
a equipe do Desau de suma importância em nossa
estrutura. Se mostram profissionais bem preparados e
isentos. Parabéns a todos.
-Ótima palestra bem DENTRO DA REALIDADE DE UM OJA
-Quero parabenizar a palestrante por toda sua
servidor/usuário
desenvoltura em colocar o tema de modo claro e
motivador.
-Adorei o curso ! Parabéns para a palestrante !!!
-Parabéns para a palestrante e para a ESAJ
-Excelente palestra e excelente palestrante! Tema muito
atual.
-Parabéns. É um assunto que tem total coerência com as
atividades desenvolvidas aqui no TJ.
-Ótima palestra . Trabalhar na rua como Oficial de Justiça,
diante da violência urbana e agora com a pandemia, temos
que ser muito fortes psicologicamente. Foi muito
esclarecedor a respeito dos sintomas. Gratidão

Palestra gravada

PGBUR012021 - Continuação:
-Achei excelente a abordagem do tema. Excelente
palestrante.
-Manifesto meu elogio ao conhecimento teórico e prático
da palestrante.
-Tema imprescindível e necessário para entendermos
melhor nossas questões no ambiente de trabalho e saber
que não estamos sozinhos.
servidor/usuário
Temática atual, muito consistente e presente no ambiente
laboral. Parabéns à instrutora e a ESAJ pela excelente
qualidade.
à palestrante, excelente, objetiva com bom otimo resumo
no material
-Boa didática.
-5/20 Excelente palestra!!!
-2/20 Excelente palestrante.

Palestra gravada

1 ELOGIO - PALESTRA GRAVADA - MEDIDAS FISCAIS PARA
SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS EM 2020 - PGFIS022021 servidor/usuário
MI Leticia D´aiuto de Moraes Ferreira Michelli
-Muito interessante e acessível

Palestra gravada

45 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: PROCESSOS
ESTRUTURAIS E SUAS PRINCIPAIS QUESTÕES PVPRI012021 - SI José Claudio Torres Vasconcelos
-Elogiar a ESAJ pela escolha dos melhores instrutores.
-Parabéns pela organização da ESAJ
-Excelente explanação. Como de costume!
-Ótimo palestrante, seguro e transmitiu novos
conhecimentos.
-Assunto importante
-Excelente palestra. Muito enriquecedor.
-Excelente palestra, inteligente e objetiva.
-O instrutor é muito eloquente, didático e superou minhas
expectativas
servidor/usuário
-Esse palestrante é sempre muito seguro na exposição dos
temas. Bem preparado, demonstra dominar os assuntos.
-O professor domina com muita propriedade o tema
proposto, linguagem clara e acessível
-Excelente tutor! Conteúdo programática de alto nível
-ÓTIMO TEMA E PERFEITA EXPOSIÇÃO.
-Palestrante que domina o tema, demonstrando muita
confiança na exposição do assunto.
-É sempre um privilégio ouvir o palestrante em questão.
Excepcional! Tem o dom da oratória.
-Como sempre, ótima palestra do Professor José Cláudio.
Parabéns !!
-10/45-Excelente palestrante, 12/45-Excelente palestra.

Palestra ao vivo

12 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS
DIGITAIS APLICADAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS - MVFER062021 - Mario Antonio Barros Viana
-Mais um curso muito bem realizado pela ESAJ e
ministrado pelo Prof. Mario Viana. O conteúdo é atual e
coerente com as práticas dos Oficiais de Justiça. Ótimo
curso. Parabéns
-O instrutor, Mário, sempre muito solícito em sanar as
nossas dúvidas, disponível e acessível, mesmo fora do
horário do curso. Além de um ótimo instrutor, um
excelente colega. Parabéns!!!
-Aproveito esta oportunidade para parabenizar o Colega
Mário pelas brilhantes aulas. Demonstrou ótima didática,
servidor/usuário
domínio da matéria e segurança aos transmitir os
conhecimentos; somada, ainda, a disponibilidade em que
se colocou para atender àqueles que apresentaram e,
porventura, apresentem dúvidas.
-Curso excelente, atualizado e útil ao nosso trabalho.
-Curso muito útil para os tempos em que estamos vivendo
onde a tecnologia precisa ser nossa aliada!
-Gostei muito do curso. Me direcionou com as informações
que tinha e me informou nas questões que desconhecia.
Vou indicá-lo aos Colegas de Trabalho.
-Boa aula, professor Mário atencioso ao responder
rapidamente as dúvidas no chat. Trouxe temas necessários
em nossa nova realidade de trabalho.

Aula ao vivo

14 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO BRASIL PGPAS012021 - TATIANA OLIVEIRA MOREIRA
-Curso atual e necessário
-Palestra muito boa! Parabéns.
-Palestra com conteúdo atual e esclarecedor. O modo com
que foi exempliﬁcado bem didá^co de fácil assimilação.
-Ó^mo tema, abordagem ﬁel à verdadeira história.
-Palestras como essa são muito importantes para
demonstrar que sabemos muito pouco dessa infeliz
realidade no Brasil e no mundo.Parabéns!
-Excelente tema e palestrante
servidor/usuário
-Curso muito bom e esclarecedor. Enriqueceu meu
conhecimento sobre o tema abordado. Parabéns!
-Excelente!
-Parabéns, gostei muito do conteúdo.-Tema
importanessimo.
-Ó^mo tema, excelente palestrante!
-Muito importante o PJERJ abordar temas relevantes em
relação ao público que atendemos, para podermos
aperfeiçoar nosso trabalho.
-EXCELENTE APRESENTAÇÃO.
-palestra maravilhosa. Precisamos de mais similares a
esta
1 ELOGIO - PALESTRA GRAVADA: AS INOVAÇÕES DO
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM ÉOCA DE PANDEMIA servidor/usuário
PGPLA022021 LETICIA D'AIUTO DE M. FS MICHELLI
-Ótima Palestrante!
2 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - PJEOJ042021 - ADRIANA CRESPO
BARBOSA DE VARGAS
servidor/usuário
O instrutor sabe muito e passa muito bem sua experiência
e conhecimento.
-Muito Boa aula, bem atualizada e útil.

palestra gravada

Palestra gravada

Videoaula

45 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: AS INSTITUIÇÕES
JURÍDICAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA - PVVNL012021
JOAO BATISTA DAMASCENO
-Excelente aula, um espetáculo. Conhecimento e didática
perfeitos. Muito obrigada por essa oportunidade. Nem
percebi o tempo passar.
-Excelente Palestra. Dados históricos importantes que
devem ser transmitidos para as gerações futuras, de forma
que possamos entender melhor a nossa sociedade atual.
Parabéns!
-O tema é apaixonante. Aguardo a próxima dia 31 de
agosto. Parabéns. Muito Obrigado Desembargador
Damasceno. Agradeço e parabenizo a todos os
servidor/usuário
responsáveis pela produção e execução desse maravilhoso
encontro.
-Palestra muito esclarecedora e Palestrante muito objetivo
e claro na exposição.
-"Maravilhosa palestra e palestrante !!
Parabéns ESAJ, na iniciativa de trazer sempre
conhecimento aos funcionários do TJ."
-Excelente palestra, com conteúdo de grande importância
para a compreensão do Brasil de hoje. Vou me inscrever
para acompanhar a série. Muito agradecido!
-Excelente palestra! Muito simpático e generoso no
compartilhamento de seu conhecimento. Vou me inscrever
em todas!

Palestra ao vivo

1 ELOGIO - AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO servidor/usuário VIDY032021
-Excelentes instrutores.

EAD

4 ELOGIOS - Ferramentas da Qualidade - FDQ052021 - SI
Ana Paula Sardinha Borges
-BOM
servidor/usuário
-Excelente curso. Pretendo fazer outros.
-Ótima Professora.
-PARABÉNS, CONTINUE ASSIM.

EAD

2 ELOGIOS - EAD - Gestão de Riscos Área Jurisdicional GRISJ022021 - SI Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio
servidor/usuário
-Parabéns ao tutor do curso e a ESAJ. Gostei muito do
curso.

EAD

5 ELOGIOS - AULA AO VIVO - WORKSHOP - COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA - WVCNV012021 - RENATA FERNANDES
CUNHA VELLOSO
-"Foi tão
bom, que ficou com gosto de quero mais.
Agradeço a oportunidade do aprendizado."
-O curso foi maravilhoso! Me sinto muito agradecida pela
oportunidade!
servidor/usuário -"O curso foi ótimo, muito interessante. A professora foi
excelente, doce e muito atenciosa,
Deixou gosto de quero mais."
-Adorei o curso, e espero que tenhamos outros, para que
se possa aprimorar o conhecimento dos Mediadores
-Deixo meus agradecimentos a professor Renata pelas
horas que passamos, adquirindo conhecimentos e trocas. E
a equipe que nos proporcionou este conteúdo.

Aula ao vivo

1 ELOGIO - EAD TÉCNICAS DE SENTEÇA CÍVEL - TCI032021 MARCELO JOSÉ REIMOL
Servidor/usuário -Excelente o curso. Com ele foi possível rever conteúdos
importantes para o desempenho do trabalho realizado na
prática de gabinete.

EAD

ITEM

4 ELOGIOS - TÉCNICAS DE ACÓRDÃO - TTA022021
-ótimo curso
-O curso realmente contribuiu demais para o
aperfeiçoamento do meu conhecimento profissional, bem
como a muitos que precisava atingir nesse momento.
Assumi um cargo público e tenho feito muitas minutas,
auxiliando o Desembargador e todos os demais assessores.
Servidor/usuário
Sem a menor dúvida, uma das escolhas mais positivas que
fiz, nesse momento de grande desafio de minha vida, foi
realizar o curso "TÉCNICAS DE ACÓRDÃO".
Muito grata!
-Parabéns. Curso muito bem elaborado e atualizado.
-O curso foi muito proveitoso, com certeza será muito útil
e valioso para me ajudar nas atividades do meu dia a dia.

EAD

03 ELOGIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RECURSO
NO CPC - VIDR012021
-Excelente palestra
-Excelente professor e Forma de abordagem . Ótima
Servidor/usuário
palestra
-Muito bom ver colegas tão bem preparados, sendo
prestigiados pela ESAJ em seus cursos oferecidos. Parabéns
ao palestrante e à ESAJ.

VIdeoaula

Elogio - Estágios de Controle da GRERJ Eletrônica VIDU012021
Servidor/usuário
Ótimo professor. Excelente didática. Material de apoio, em
PDF, de grande qualidade.

VIdeoaula

USUÁRIO

SUGESTÕES

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA CÍVEL CPCIV022021 (3)
-Gostaria que novo curso, de custas iniciais, fosse
disponibilizado para as matérias de competência cível.
-Realização de novos cursos abrangendo mais aspectos
sobre o tema.
servidor/usuário
- Minha sugestão é que houvesse exemplos práticos, onde
pudéssemos conciliar a teoria com a prática. Embora o
professor seja muito bom e disponível, a teoria sem o caso
concreto fica um pouco abstrata. Se pudéssemos ter o
conteúdo (muito bom por sinal) com exemplos da nossa
rotina de trabalho, seria maravilhoso.
GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - CRIANDO NO MEU
CARTÓRIO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL - GJSUS012021 SI Dayse Alves (2)
servidor/usuário
-Preciso de novos cursos no tema.
-ESTENDER ESTE CURSO A TODOS OS MEMBROS DA
EQUIPE

PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA COGNITIVA PGERG022021 - SI Ivany Terezinha Rocha Yparraguirre e SI
Amélia Cristina Dominguez Alvarez (2)
-Sugiro adequação do vocabulário aos serventuários da
servidor/usuário
Justiça. Afinal, a palestra não foi dirigida aos profissionais
da saúde.
--O conteúdo da palestra é super atual, porém seus dados
poderiam estar atualizados.

cursos

Aula ao vivo

Palestra gravada/
atualização de
conteúdo

SEDAC

O assunto custas é
essencialmente prático. O
objetivo era oferecer um curso
com tópicos específicos
abrangendo as principais
dúvidas. Não foi, por isso,
possível, fazer exercícios pra
treino da prática. Podemos
pensar em um curso
complementar só para exercícios
de situações do dia-a-dia. Fica a
proposta. Obrigado pela
sugestão.

SEDAC

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

SEDAC

Procurou-se atingir todos os
servidores. As palestrantes
tinham consciência desse
objetivo. A palestra foi gravada
em 2020 e deverá ser
disponibilizada na forma gravada
por tempo determinado de
forma que as informações
disponibilizadas não fiquem
muito desatualizadas. Obrigado
pela participação.

PGERG022021 (1)
-Parece-me necessário um pouco mais de tempo para
servidor/usuário apresentação de todo o conteúdo. A parte final
apresentada pela Dra. Amélia Cristina precisou ser
acelerada devido ao tempo estabelecido.

PALESTRA AO VIVO: ASPECTOS RELEVANTES DA LEI MARIA
DA PENHA - PVASP012021 - MI Maria Daniella Binato de
Castro (7)
-Poderia ter mais perguntas sobre o tema após o fim da
palestra.
-Mais palestras. E ter acesso direto com o palestrante.
-Mais palestras ao vivo, são muito mais estimulantes, a
gente não quer perder nada da fala do palestrante.
servidor/usuário -Muito importante este tipo de palestra, que deveria ser
estendida a um quantitativo cada vez maior. A educação é
a base de uma sociedade melhor. Este tipo de palestra
deveria ser difundida em escolas, centros culturais,
universidades, etc.
-Mais eventos como esse!
-A M.M. Juíza palestrante foi muito objetiva em sua
explanação, fazendo reflexões importantes sobre o tema.
-Por mais palestras ao vivo sobre o tema.

Carga horária

Palestra ao vivo

SEDAC

As palestras tem a carga horária
de duas horas, incluindo 20
minutos para perguntas, não
sendo produtivo aumentá-la.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ vem oferecendo diversas
palestras e ciclos de palestras
sobre esse tema. com diversos
instrutores experientes.
Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

PVASP012021 (1)
-Por mais cursos pela manhã ou final da tarde, 16, 17
servidor/usuário horas. Pessoal de cartório tem balcão virtual e fica preso
quando as palestras são no meio da tarde, 15:00 horas,
por exemplo.

Ferramentas da Qualidade - FDQ042021 - MICHELE VIEIRA
DE OLIVEIRA (1)
-AS PERGUNTAS PODERIAM SER MAIS DIRETAS COMO
ESTÁ NOS MODULOS E NAO MAL REDIGIDAS COM DUPLAS
INTERPRETAÇOES. ESSE CURSO É PARA ACRESCENTAR
servidor/usuário CONTEUDO E NAO ADMITIR ALGUEM EM CONCURSO E
POR ESTA RAZAO PROVA DE CONCURSO TEM QUE SER
DIFICIL PARA SER ELIMINATORIA E AQUI NAO É ESTE O
OBJETIVO. AS QUESTOES DAS PROVAS PODERIAM SER
MELHOR ELABORADAS E MAIS DIRETAS E NAO CAPCIOSAS.
NAO HÁ NENHUMA NECESSIDADE DE TAL DIFICULDADE.

servidor/usuário

FDQ042021 (1)
-Mais adaptação dos termos à prática dos Cartórios.

Horário das
palestras

Verificação de
Aprendizagem

EAD/Linguagem

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.

SEDAC

As perguntas foram preparadas
pelo instrutor conteudista com
base no conteúdo programático
apresentado. Não
houve nenhuma reclamação
nesse sentido até o momento.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Esse curso não é direcionado
apenas à primeira instância,
portanto a linguagem utilizada
busca atender a todas as
unidades do TJ. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS
DESIGUALDADES DE GÊNERO E DE RAÇA - PVPUB012021 SOYANNI SILVA ALVES (7)
-Sugiro a realização de novas palestras sobre o tema.
-Intensificar mais esses temas!
-Mais palestras aprofundadas ou um curso específico de
servidor/usuário gênero e raça.
-mais palestras como essas muito esclarecedora.
-Poderia oferecer outro curso: um para debate de gênero e
outro de raça.
-Este tema sempre requer outras oportunidades de
palestra/debate.
-POR MAIS CONVERSAS SOBRE O TEMA.
PVPUB012021 (1)
servidor/usuário -As palestras da EMERJ deveriam contar como de órgão
INTERNO, e NÃO externo, já que é do TJRJ.

PVPUB012021 (2)
-Sugiro dividir O tema EM duas aulas PARA QUE a
servidor/usuário
palestrante NÃO precise correr COM a palestra.
-maior tempo para o curso

PALESTRA AO VIVO: RELAÇÕES FAMILIARES NO PÓSPANDEMIA - PVRFA012021 - Mônica Donetto Guedes (3)
-A palestra poderia ser assistida também fora do horário
de expediente.
servidor/usuário
-disponibilizar a palestra para assistir novamente
-MAIS PALESTRAS A NOITE A PARTIR DAS 19 HORAS ,POIS
ASSIM QUEM ESTIVER NO PRESENCIAL TAMBÉM PODERÁ
ASSISTIR

Temas/cursos

Cômputo de horas

Carga horária

Horário do curso

SEDAC

A ESAJ vem
disponibilizando curso, palestras
e ciclo de palestras sobre esse
tema. Acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.

Direção

Trata-se de regra estababelicida
por resolução do Conselho da
Magistratura. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As palestras possuem carga
horária de duas horas e o tempo
reservado para perguntas gira
em torno de 20 minutos. Temos
oferecido diversas palestras
sobre esse tema. 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.

PVRFA012021 (10)
-Sugiro uma palestra com essa psicanalista com foco nas
relações entre adultos.
Poderia ser convidada para abordar outros temas dentro
da esfera comportamental, emocional/subejtiva.
-Gostaria de mais palestras com a Dra Monica Donetto
Guedes. Excelente!!!
Por mais cursos humanizados como este! Maravilhoso! palestras como essas de atualidades
servidor/usuário
-Eu achei a palestra fenomenal. Gostaria que fosse uma
série de palestras sobre este tema. A Dra. Monica passa o
tema com muita maestria. Adorei.
-Sugiro outras palestras abordando mais temas sobre
educação de crianças e adolescentes
-Deveria ter mais palestras como estas
-Espero novas palestras como essa.
-MAIS PALESTRAS SOBRE A SAÚDE MENTAL EM TEMPOS
DE PANDEMIA

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO AVELE042021 - SI Elizabeth Pena Borges Macedo (1)
-Como sugestão, deixo a criação de um curso para o
servidor/usuário desenvolvimento do RE. Como trabalhar em equipe, como
elaborar a dinâmica de trabalho, como fazer o rodízio
entre os servidores, como utilizar corretamente os locais
virtuais e todo o sistema DCP.

Palestrante/novos
temas

Sugestão de curso

SEDAC

A ESAJ junto ao DESAU vem
oferecendo um ciclo de palestras
sobre saúde e trabalho em
tempos de pandemia. A
palestrante Monica Guedes não
faz parte dos quadros do TJERJ.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Temos o Programa de Formação
Integral de Gestores voltado
justamente para o
desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos gestores,
tanto da área administrativa e
judiciária. Obrigado pela
participação.

AVELE042021 (3)
-O tempo do curso poderia ser maior para abranger mais
assuntos.
servidor/usuário -O curso é excelente, entretanto precisa de maior carga
horária. O ideal seriam 20 (vinte) horas.
-Minha opinião é a que se o curso tivesse uma carga
horária maior, a abordagem seria muito mais ampla.
AULA AO VIVO - NOÇÕES DE GESTÃO DA QUALIDADE AVGEQ012021- CLAUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE
servidor/usuário AMBROSIO (1)
-Abrir mais oportunidade ao Estágio para fazer parte dos
cursos oferecidos.
AVGEQ012021 (1)
-"sempre é importante disponibilizar o slide da
apresentação da aula para estudo, pois a apostila de apoio
é insuficiente para o estudo, em razão das falas em aula e
servidor/usuário
do conteúdo diferente dos slides. dai deveria ser
disponibilizado tudo junto ao material de apoio, para
evitar de ter que ficar tirando dezenas de fotos da
apresentação."

EAD - GESTÃO DE RISCOS - ÁREA ADMINISTRATIVA GRISA022021- ANGELO ACURCIO DE ARAUJO GOES
servidor/usuário
SANTOS (1)
-Melhorar a interatividade do curso.

Carga horária

Vagas para
estagiário

Material
didático/slides

EAD

SEDAC

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

DIDES

O curso está disponível a todos
os servidores, e os estagiários
podem participar na proporção
de 20% das vagas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Os slides são de uso pessoal do
instrutor, que poderá ceder ou
não aos participantes. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Por se tratar de curso EAd com
tutoria, cabe ao tutor estimular
a participação, mas também ao
participante requisitar ao tutor
complementações ou
esclarecimentos. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA: HERANÇA DIGITAL - PGHER012021
(1)
-seria interessante acrescentar nas opções algo como não
servidor/usuário
posso avaliar. Ex.; É obrigatória a avaliação do suporte,
porém não precisei acionar o suporte, portanto não me
sinto capaz de avaliá-lo.
PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA E AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG032021
servidor/usuário Adriana Ramos de Mello (1)
-favor sempre disponibilizar os slides da palestra para
estudo do conteúdo

Avaliação de reação

Slides

SECIN

A partir de agosto as palestras
terão novo formulário na
Avaliação de Reação, com
quesitos mais apropriados.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Sempre que os slides são cedidos
pelo instrutor são
disponibilizados Obrigado pela
participação.

PGURG032021 (1)
-A palestrante parou apresentação para responder a uma
servidor/usuário série de perguntas, então devido a excelência de
conhecimento da mesma gostaria de solicitar outro curso
onde ela poderá dar continuidade aos demais slides.

Temas/cursos

SEDAC

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

Palestra gravada: Saúde Mental e Atenção Psicossocial PGSAU032021 (1)
-Essas psicólogas poderiam ir em cada equipe praticar os
servidor/usuário
exercícios de mindfullness. Principalmente nas equipes de
psicólogos que lidam com as dificuldades do trabalho e
com as tensões dentro do judiciário. Seria excelente.

Outros

Outros

Sua sugestão extrapola a
atuação da ESAJ. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

PGSAU032021 (2)
-Excelente conteúdo. Por favor, disponibilizem mais
servidor/usuário palestras com essas ó^mas proﬁssionais.
-Tópico excelente! super atual! Por mais tópicos assim!
Palestrantes ótimas também!

Temas

WORKSHOP AO VIVO - FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER - APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE
AVALIAÇÃO DE RISCO - WVRIS022021 - Luciana Fiala de
servidor/usuário
Siqueira e Katerine Jatahy (1)
-Seria interessante a consulta ao público alvo para a
escolha de tópicos a serem explorados.
WVRIS022021 (1)
servidor/usuário -O material usado pelas tutoras como slides e vídeos
poderiam ficar disponíveis na biblioteca.
AVCTG012021 - CUSTAS PROCESSUAIS E GRERJ
ELETRÔNICA – SI Marcelo Lettério dos Santos
-Acho que poderia existir um período de suporte após o
servidor/usuário
término do curso, para que, ao colocarmos em prática os
conhecimentos adquiridos, possamos sanar eventuais
dúvidas. (PÚBLICO EXTERNO)

Curso/conteúdo

Material didático

Suporte ao final do
curso

AVCTG012021 - CUSTAS PROCESSUAIS E GRERJ
ELETRÔNICA – SI Marcelo Lettério dos Santos
-O curso foi bem corrido, principalmente no final. Penso
Dividir em módulos
servidor/usuário
que talvez fosse melhor dividir ele em módulos e o público
escolheria como fazer, pois fazenda, partilha em um dia
são assuntos muito distintos. (PÚBLICO EXTERNO)
AVCTG012021 - CUSTAS PROCESSUAIS E GRERJ
ELETRÔNICA – SI Marcelo Lettério dos Santos
-Deveria ser mais didático, pois começou com um exemplo
Curso/ metodologia
servidor/usuário
muito complexo eu sou estudante não tenho vivencia
nenhuma com os termos e a forma de fazer, pensei que
teriam esse cuidado. (PÚBLICO EXTERNO)

SEDAC

O conteúdo dos cursos é
definido pelo instrutor. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Os slides e videos são de uso
pessoal do instrutor, que poderá
ceder ou não aos participantes.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Nossos cursos não preveem esse
tipo de suporte após o término
do curso. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso se destina a dar uma
visão geral. Podemos pensar em
cursos específicos para as
diferentes competências.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O curso é destinado
preferencialmente a advogados,
que já trazem alguma vivência
no tema. Obrigado pela
participação.

CUSTAS PROCESSUAIS E GRERJ ELETRÔNICA AVCTG012021 – SI Marcelo Lettério dos Santos
servidor/usuário -A carga horária do curso é um pouco corrida. Ainda, o
Gravação das aulas
curso não fica gravado, nem que por 1 dia, o que facilitaria
em caso de problemas de conexão. (PÚBLICO EXTERNO)

DIDES

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

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
servidor/usuário DO PRODUTO - PGCOL022021 - SI Dayse Alves (1)
-Fez falta o material didático. Ele é necessário para um
bom acompanhamento da palestra.

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação

SEDAC

As palestras possuem carga
horária de duas horas e o tempo
reservado para perguntas gira
em torno de 20 minutos.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ideia da aula ao vivo é
proporcinar um dinamismo e
interação similar, não igual, às
aulas presenciais. Obrigado pela
partiicipação.

SEDAC

Trata-se de palestra para dar
uma visão geral do tópico de
contéudo. Ainda assim, a
instrutora Letícia sempre
procura trazer situações do dia-adia de sua prática como
magistrada. Obrigado pela
participação.

PGCOL022021 (1)
servidor/usuário -Pela grande quantidade de informações a palestra deveria
ser dividida em 2 módulos de 2 horas cada.
GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO CORPORATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA - GAVCO022021 - Luiz Felipe
Barreto da Silva (1)
servidor/usuário
-O curso poderia ser transformado em EAD tradicional ou
híbrido, com o material disponibilizado no moodle, vídeo
e1 ou 2 encontros ao vivo.

PALESTRA AO VIVO: IMPOSTOS MUNICIPAIS E A
CONSTITUIÇÃO - ISS - PVISS012021 - LETICIA DAIUTO DE
servidor/usuário
MORAES FERREIRA MICHELLI (1)
-juntar casos concretos com a teoria

Material didático

Carga horária

Curso /sugestão
para EAD

Palestra

PVISS012021 (4)
-Outras palestras sobre ISS
-QUE MAIS palestras sobre O TEMA SEJAM
servidor/usuário DISPONIBILLIZADAS
-Sugiro a inclusao de outras palestras sobre tributos na
grade de cursos do Esaj.
-Mais palestras com essa palestrante
PVISS012021 (2)
-AS AULAS PODERIAM SER REALIZADAS COM UMA CARGA
servidor/usuário HORÁRIA MAIOR E EM DIAS ALTERNADOS
-Subdividir o tema, assunto extenso que obriga o
palestrante a acelerar em virtude do tempo.
PVISS012021 (1)
servidor/usuário -sugerir deixar a apresentação dos slides aqui na
plataforma para aperfeiçoamento dos estudos

Temas/cursos

Carga horária

slides

AULA AO VIVO - LEI MARIA DA PENHA -ASPECTOS
PRÁTICOS - AVLMP012021 - JULIANA CARDOSO
MONTEIRO DE BARROS (1)
servidor/usuário
Tema/cursos
-Sugiro que sejam ministrados mais cursos que versem
sobre a Lei Maria da Penha com foco em estudos de casos
concretos.
PALESTRA GRAVADA - A ÉTICA E O ASSÉDIO MORAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO - PGEAM042021 - SANDRA
MARIA MARTINS REDOVALIO FERREIRA (1)
-Se a palestra é gravada, por que não editar as partes em
Edição de gravação
servidor/usuário
que a palestrante fica procurando algum conteúdo sem
achar, ou pedindo ajuda da ESAJ? Poderia entrar direto o
conteúdo. Além de não perder tempo, a edição traria um
melhor acabamento à palestra.

SEDAC

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

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os slides são de uso exclusivo
do instrutor que poderá cedê-lo
ou não. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2021. Obrigada por
sua participação.

DITEC

Não há como realizarmos a
edição de videos por não
dispormos de equipe técnica
especializada. Obrigado pela
participação.

PGEAM042021 (2)
-Pontuar mais os Temas e subtemas.
Palestra/excesso de
servidor/usuário -Mesmo com temas interessantes e apropriados, o grande
conteúdo
numero de informação pelo tempo da palestra, dispersa
nossos pensamentos e a assimilação é prejudicada.

PGEAM042021 (2)
-QUE SEJAM VEICULADAS MAIS PALESTRAS SOBRE UM
servidor/usuário TEMA MUITO IMPORTANTE COMO ESSE.
-Mais temas como este. muito comum assedio moral no TJ
! infelizmente...

Tema/horário

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

PGEAM042021
servidor/usuário

horário
Mais palestras a partir das 16 horas.

PALESTRA AO VIVO: DEVERES
FIDUCIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES
ANÔNIMAS - PVFID012021 - LEONARDO DA SILVA
SANT´ANNA (5)
-Por mais palestras que envolvam assuntos atuais em
nossa sociedade.
servidor/usuário
-mais palestras do tema
-mais aulas sobre processamento eletrônico
-Sugiro uma palestra sobre investimentos e seus riscos,
incluindo os riscos
-Sugiro mais palestras sobre o tema, em especial sobre as
sociedades anônimas

Tema

PVFID012021 (1)
servidor/usuário -Tive dificuldades em conseguir entrar na plataforma e na
palestra. Só consegui após algumas tentativas.

Plataforma

AVEXA022021 - AULA AO VIVO - EXCEL AVANÇADO - SI
Frank Ribeiro Andrade (1)
servidor/usuário -Adequação da verificação de aprendizagem ao conteúdo
passado em aula. Por exemplo, a questão 10 (definição de
senha para acesso à planilha) não foi abordada em aula.

Verificação de
aprendizagem

AVEXA022021 (1)
-Como sugestão eu diria que o curso ou poderia ter mais
servidor/usuário
dias de aula ou ser segmentado por assunto, uma vez que
o conteúdo é bastante extenso.

Carga Horária

SEDAC

A ESAJ vem disponibilizando
diversos cursos e palestras a
distância para atender aos
servidores de todo o Estado.
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. É necessário
também que o participante se
atente para as instruções prévias
encaminhadas ao email
funcional. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O participante pode recorrer da
questão via e-mail. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

AVEXA022021 (3)
-Sugiro terceiro curso, de fórmulas avançadas do excel.
-Fazer um curso só de formulas mais usadas.
servidor/usuário
-Poderiam ter novos cursos nesse mesmo segmento, de
office, inclusive do próprio Excel, contribuiu bastante para
o meu conhecimento.

S
U
G
E
S
T
Õ
E

PALESTRA AO VIVO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E
SEUS REFLEXOS PARA O TJRJ - PVLPD012021 - SI Lívia
Teixeira Leal (10)
-Mais palestras ou curso com informaçoes para o dia a dia.
-Excelente a palestrante. Que esses cursos de proteção de
dados sejam constantes...
-O curso LGPD deveria ter uma grade somente para sanar
dúvidas dos servidores
-Quando se tratar de um tema novo como a LGPD, solicitar
um período de tempo maior para a abertura desse tema
ou abrir um momento posterior para a retirada de dúvidas
logo no fim da palestra, sendo mais eficaz do que enviar
servidor/usuário dúvidas por e-mail.
-Seria interessante oportunizar um horário para perguntas
e respostas, o que não ocorreu
-Programar um tempo da aula para responder perguntas.
-Excelente palestra, seria excepcional haver mais palestras
para desenvolver mais o tema.
-Gostaria que fossem realizadas novas palestras com esse
tema, pois é primordial para o nosso trabalho.
-Achei o tema muito relevante e tive vontade de pesquisar
mais sobre assunto. Espero que tenham outras palestras
com o mesmo tema.
-Acho que devem haver mais palestras sobre Segurança
Digital.

Sugestão de curso

Palestra ao vivo

SEDAC

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

SEDAC

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

E
S

PVLPD012021 (3)
-Acho que as questões de 1 a 3 não se aplicariam ao
evento, mas respondi "ótimo" para não impactar
negativamente o resultado da avaliação.
servidor/usuário -Não houve tempo para a comunicação entre tutor e
participante, por isso respondi como regular os três
primeiros quesitos.
-Por que tenho de responder quanto ao suporte se nem
utilizei o serviço?

PVLPD012021 (6)
-O tempo foi insuficiente para responder as dúvidas, até
mesmo para a multiplicação das informações pela
instrutora, que pelo pouco tempo que restava, fez leitura
rápida dos últimos slides.
-Muito boa a palestra, que pena que o assunto é muito
extenso, seria necessário mais tempo.
servidor/usuário -Matéria extensa que demanda um curso mais extenso.
-Percebo que o tema é extenso; e o tempo é curto para
transmissão das informações em uma palestra de duas
horas. Sugiro que a ESAJ elabore um curso sobre o tema.
-Assunto deveria ser tema de curso com horas suficientes
para ser tratado!!!
-Ótima palestra. Aprendi muito. Espero que retorne com
mais tempo, pois o assunto é extenso e interessante.

PVLPD012021 (1)
-SUGIRO UMA PALESTRA SOMENTE SOBRE OS PERIGOS DO
servidor/usuário
MAU USO DESTES DADOS PELO GOVERNO E
CONSEQUENTE AMEAÇA À DEMOCRACIA.

Avaliação de reação

Carga horária

tema

SECIN

A partir de agosto as palestras
terão novo formulário na
Avaliação de Reação, com
quesitos mais apropriados.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. A ESAJ está oferecendo
curso sobre o tema, AVLGP.
Acompanhe a programação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

PVLPD012021 (1)
-O efetivo de usuários do TJRJ é bastante capilarizado, seja
por faixa etária, seja por nível de conhecimento de
servidor/usuário informática. Seria interessante manter-se um e-book ou
vídeo explicativo com passo a passo da utilização de
ferramentas necessárias ao acesso aos cursos e palestras.
O e-mail com as instruções podem não ser suficiente.

PVLPD012021 (2)
-Fazer no período da tarde também
servidor/usuário -Sugiro que, se possível, haja mais palestras na parte da
manhã (10:00h)
-Por mais palestras nesse horário.

Navegabilidade

Horário da aula

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

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 GRAVADA: O IMPACTO DA PANDEMIA NA
EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PGCPC012021 - SI
servidor/usuário José Claudio Torres Vasconcelos (2)
-Mais palestras e cursos sobre o novo Código de Normas.
-OUTROS CURSOS COM O PROFESSOR

Palestra gravada

SEDAC

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

PGMER012021 - PALESTRA GRAVADA: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI Rosane Pitanga da Silva
Guimarães (2)
-Gostaria que o material de acompanhamento fosse similar
servidor/usuário
ao usado pela palestrante. Isso facilitaria o
acompanhamento sem a necessidade de escrever.
-Sugiro utilização de um maior contraste nas letras dos
slides. Facilitaria para aqueles que não têm boa visão.

Material didático

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

PGMER012021 (1)
servidor/usuário -Sugiro que esta palestra seja compulsória para todos os
gestores do TJRJ.

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA - GESTÃO
DO TEMPO: DICAS PARA MELHORAR SEU TEMPO E O DA
SUA EQUIPE - GJGTP012021 - Roberta Gomes Nunes (1)
servidor/usuário
-Boa tarde. Considero o contéudo do curso tão proveitoso
que sugiro que todos os servidores tenham acesso ao
curso

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS GABINETES DOS
servidor/usuário JEC - PJEGA032021 - Ivomar Jorge Soares Froede (1)
-Mais cursos sobre PJE

PJEGA032021 (1)
servidor/usuário -Achei que o curso seria ao vivo e permitiria tirar dúvidas
ao vivo.

Palestra gravada

Tema/cursos

Tema/cursos

Formato do curso

SEDAC

Esse tema está sendo tratado no
Programa de Formação Integral
de Gestoroes. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Excelente sugestão. Podemos
pensar em uma versão para
todos os servidores. Mas no
momento privilegiamos o
público de gestores, para qual
trata-se de um conhecimento
indispensável. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A DGTEC foi acionada para nos
fornecer indicações para
capacitarmos instrutores sobre
esse tema e infelizmente ainda
não conseguimos servidores
capacitados para desenvolver
novos cursos. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso EAD permite tirar
dúvidas com o tutor que fica a
disposição durante o curso
justamente para isso. Obrigado
pela participação.

WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO MICROSOFT
TEAMS - WVAMT052021 - Renato Cidade Baptista (1)
-A navegação na página da ESAJ até chegarmos ao curso
servidor/usuário
pode ser mais clara. Por exemplo, um link para login ao
ambiente virtual na página inicial da ESAJ e um link com os
cursos em que estou inscrito para acesso direto às aulas.

Navegabilidade

DITEC

A ESAJ busca continuamente
aprimorar a facilidade de acesso
ao seu site, como melhorias na
interface, otimização de
relatório de histórico do
participante, opção de
acompanhamento da pontuação
dos colaboradores pelos
gestores, inclusive provendo-o
com recusrsos de acessibilidade
para melhorar a experiência de
portadores de necessidades
especiais visuais. Obrigado pela
participação.

EAD - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA
CRIMINAL - CPCRI022021 - Marcelo Letterio dos Santos (1)
servidor/usuário -As questões poderiam contemplar um pouco mais as
questões das varas criminais, ficou extremamente restrita
ao JVD.

Curso/conteúdo

SEDAC

Resposta do instrutor: Após
verificação do respectivo
material de aula, pude observar
que, do total de 13 SLIDES DE
AULA, só 04 pertencem ao
âmbito da JVD, o que revela
poucas questões explicativas de
JVD se comparada com o âmbito
das Varas Criminais.
Então, tal afirmação não está
correspondendo ao que, de fato,
possui o curso, devendo ser
ressaltado, também, que muitos
dos assuntos de JVD se
entrelaçam com a competência
Criminal.
As verificações de aprendizagem
são montadas de forma
randomizada a partir de um
banco de questões. Pode ter
ocorrido de terem se
concentrado mais questões
relacionadas a JVD para o
participante. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUAS
AÇÕES AFIRMATIVAS - PVINC012021 - MARCIO CASTRO DE
AGUIAR (14)
sugiro que essa palestra tenha de novo
-ESSA PALESTRA DEVERIA TER MAIS VEZES
-Por mais palestras ao vivo!
-A mensagem da palestra deveria ter cunho obrigatório a
todos os segmentos da sociedade. Maravilha!!!
-Desejo mais curso com esta temá^ca.
-O ASSUNTO É VASTO E ESPERAMOS POR MAIS PALESTRAS
SOBRE O TEMA.
-PALESTRAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
servidor/usuário -+ Palestras interessantes como a de hoje!
-Uma palestra tendo como temática D. Pedro II e suas
ações de desenvolvimento para o país. "Ave império"
-Continuidade do tema porque a sociedade precisa de
informação clara e precisa.
-A realização de mais palestras com as características da
presente. O tema das ações aﬁrma^vas é fascinante.
-CURSO DE LIBRAS PARA OS SERVIDORES
-Sugiro a realização de mais eventos com o tema e com o
palestrante.
Comparativo com procedimentos adotados pelos Tribunais
de outros Estados ou países.

servidor/usuário

PVINC012021 (1)
-FAZER SLIDES DO CONTEÚDO

Tema

SEDAC

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

Material
didático/slides

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

PVINC012021 (1)
-"Pena não ser possível rever!?!
Disponibilização das
servidor/usuário Poderia ficar disponível para assistir novamente! ... sempre
palestras
há trechos que gostaríamos de rever... e que infelizmente
não fica disponível!"

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO EM VARA
CRIMINAL - AVPEV042021 - Renato Cidade Baptista (1)
servidor/usuário
-Fazer mais cursos de processo eletrônico pois ainda temos
muitas dúvidas nas outras competências

AULA AO VIVO - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA GERENCIAR EQUIPES E COLABORAR EM ARQUIVOS COM O
servidor/usuário
OFFICE 365 - GJOFF012021 - Frank Ribeiro Andrade (1)
-Fazer cursos sobre cada aplicativo

GJOFF012021 (1)
servidor/usuário -Horário do curso ocorreu entre a saida de casa para o
trabalho

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA082021 - MI Luciana Fiala de
servidor/usuário
Siqueira Carvalho (1)
-Que as aulas fiquem disponíveis mais tempo.

Tema

Tema

Horário

Aula ao vivo

DIDES

Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl 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

Oferecemos 3 cursos de
processamento eletrônico. Além
desse, criminal, temos para varas
cíveis e também para
secretários. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

DIDES

Disponibilizamos cursos em
horários diversos para atender a
necesssidade da maioria dos
servidores. Obrigado pela
particpação.

DIDES

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

MVOJA082021 (1)
servidor/usuário
-Mais tempo de curso
MVOJA082021 (1)
-COMO OJA O HORÁRIO DO CURSO FOI PÉSSIMO, O IDEAL
servidor/usuário É QUE O MESMO FOSSE NA PARTE DA TARDE OU QUE
FOSSE GRAVADO PARA ACESSAR NO HORÁRIO MAIS
CONVENIENTE.
PALESTRA GRAVADA: BLOQUEIO DE APLICATIVOS E
servidor/usuário CRIPTOGRAFIA - PGBLO022021 - SI Livia Teixeira Leal (1)
-Por mais palestras assim. Obrigada

PGBLO022021 (1)
-Na prova de avaliação, achei desnecessário colocar 04
servidor/usuário OPÇÕES de resposta (A,B,C,D), muita exigência para uma
simples avaliação. Essa prova não é de concurso público.
Exagero.
PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGBUR012021 SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez (3)
-Por mais palestras assim, tanto para servidores quanto
servidor/usuário para os designados para criar e instituir as políticas de
tratamento dos servidores.
-Sugestão de mais temas relacionados à saúde.
-Seria muito bom uma palestra sobre empatia para chefes
de serventias da 1ª e da 2ª instância.
PGBUR012021 (2)
-A palestra foi excelente, contudo; ficaria melhor ainda se
fosse disponibilizado material didático para
servidor/usuário
acompanhamento.
-Nas palestras gravadas é muito importante deixar os
slides como material de apoio para estudo

Carga horária

Horário da aula

Palestra gravada

Verificação de
aprendizagem

Tema/cursos

Material didático

SEDAC

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

DIDES

Disponibilizamos cursos em
horários diversos para atender a
necesssidade da maioria dos
servidores. Obrigado pela
particpação.

SEDAC

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

SEDAC

A verificação de aprendizagem
das palestras gravadas é
composta de questões objetivas,
sendo algumas com 4
alternativas e outras de V ou F.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

PGBUR012021 (1)
servidor/usuário -O tema talvez mereça tempo maior para apresentação do
conteúdo.

Carga horária

SEDAC

O tempo de duas horas é
calculado para não impactar
fortemente na rotina do
servidor. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: PROCESSOS ESTRUTURAIS E SUAS
PRINCIPAIS QUESTÕES - PVPRI012021 - SI José Claudio
Torres Vasconcelos (8)
-GOSTARIA MAIS PALESTRAS COMO ESSA.
-Matéria muito importante e deveria ter sempre cursos
com essa temática.
-Na pergunta objetividade nas respostas eu respondi:
ótimo apesar de não ter tido perguntas porque tenho
servidor/usuário certeza de que seria ótimo se as tivesse.
-Sugiro aprofundamento do tema abordado.
-Sugiro haver sempre palestras com o palestrante de hoje.
Excepcional!
-Excelente curso, espero que mais oportunidades desse
nível sejam disponibilizadas!
-Gostaria de palestras sempre com temas atuais e que se
adequem a nossa realidade, assim como o tema de hoje.
-EXCELENTE PROFESSOR! MAIS CURSOS COM ELE!

Palestra ao vivo

SEDAC

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

PVPRI012021 (2)
-Enviar ou disponibilizar os slides da aula.
-Poderia ser disponibilizado material para leitura prévia,
servidor/usuário
nesta palestra não houve perguntas, talvez se houvesse
acesso ao material antes, pudesse ser formuladas algumas
perguntas.

Material didático

SEDAC

Não há material didático nas
palestras. Obrigado pela
participação.

PVPRI012021 (1)
-Sugiro que facilitem a entrada na plataforma p assistir aos
servidor/usuário
cursos da Esaj. Os cursos externos é bem simplificado, mas
os da Esaj são complexos

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER062021 - Mario Antonio Barros Viana (2)
-Em se tratando de novas ferramentas a serem utilizadas e,
servidor/usuário
não havendo habilidade e conhecimento para sua
utilização. Opino que haja maior detalhamento sobre o
conteúdo.
-Mais detalhamento no conteúdo por parte da ESAJ.
MVFER062021 (3)
-Mais tempo de curso.
-Sugiro que o Curso seja mais abrangente, ou seja, que se
possa aprofundar em questões concernentes aos sistemas
servidor/usuário
disponibilizados aos OJAs; sendo necessário, dessa forma,
um aumento na carga horária.
-Curso Ótimo! Gostaria que tivesse mais dias de aula para
abranger também o uso do PJE e SEEU.
MVFER062021 (3)
-Sugiro que este curso seja aplicado todos os anos e de
forma obrigatória a todos os ojas, a fim de oferecer ao
segmento, atualização constante das novidades das
tecnologias digitais.
servidor/usuário -Criação de cursos como este. Cursos que otimizam a
função de Oficial de Justica. Desde já, Agradeço a
iniciativa/disponibilização deste Curso.
-Boa aula, apresenta temas necessários para a nossa
realidade de trabalho. Poderia haver um curso específico
para elaboração de certidões no SEEU e PJE.

Navegabilidade

Conteúdo

Carga horária

Temas / Sugestão
de curso

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

O curso tem sido muito bem
aceito pelos oficiais de justiça.
Houve inclusive um aumento
recente da carga horário e o
instrutor Mário sempre se
mostra muito receptivo a tirar
todas as dúvidas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso tem sido muito bem
aceito pelos oficiais de justiça.
Houve inclusive um aumento
recente da carga horário e o
instrutor Mário sempre se
mostra muito receptivo a tirar
todas as dúvidas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O curso tem sido muito bem
aceito pelos oficiais de justiça.
Houve inclusive um aumento
recente da carga horário e o
instrutor Mário sempre se
mostra muito receptivo a tirar
todas as dúvidas. Com relação
ao PJE, temos uma videoaula
específica para OJAs. Obrigado
pela participação.

PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O PRESENTE DAS
DESIGUALDADES - PGPAS012021 (1)
servidor/usuário
-que em todos os cursos disponibilizem o material da
palestra para acompanharmos

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA- PJEOJ042021 - ADRIANA CRESPO BARBOSA DE
VARGAS (1)
servidor/usuário -Seria necessário aulas práticas para dirimir melhor as
dúvidas, uma vez que online fica um pouco mais dispersa,
isso na minha opinião.

Material didático

Estilo de aula

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Estamos com projeto em
desenvolvimento, junto com a
DGTEC, de workshop para
formação de instrutores de PJE,
o que nos permitirá ampliar a
oferta de capacitação sobre o
sistema. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: AS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS NA
PRIMEIRA REPÚBLICA - PVVNL012021 - JOAO BATISTA
DAMASCENO (3)
Fiquei embevecido da forma simples, sucinta, didática,
objetiva e coerente do tema abordado na palestra. Uma
viagem histórica do coronelismo no Brasil, desde os seus
primórdios até os dias atuais. Parabéns ao TJ e ao ilustre
palestrante pela disponibilidade de acessar essa preciosa
servidor/usuário ferramenta de conhecimento! Precisamos de mais
palestras assim que construam e enriqueçam os nossos
conhecimentos não só para o trabalho, mas para a vida.
-Muito mais aulas com esse professor e com assuntos
assim, interessanessimos.
-POR MAIS PALESTRAS COMO ESSA.
-Mto complexa a maneira como disponibilizam os cursos.
Poderia ser de mais fácil acesso, assim como os cursos
externos são apresentados.
PALESTRA AO VIVO: AS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS NA
PRIMEIRA REPÚBLICA - PVVNL012021 - JOAO BATISTA
DAMASCENO (1)
servidor/usuário
-Palestra ótima, porém problemas na transmissão
dificultaram a escuta.
PVVNL012021 (2)
-GOSTARIA QUE FOSSE OFERECIDO FORA DO HORÁRIO DO
TRABALHO
-Boa tarde! Meu nome é Celso da Silva Franco. A palestra
foi excelente! Quero aproveitar o espaço para dizer que
servidor/usuário me conectei antes da hora e, por razões que desconheço,
quando começou o evento, não conseguia ver nem ouvir.
Fui orientado a sair e entrar novamente. Deu certo.
Apenas faço constar, para que eu não perca as horas
concedidas. Grato!

tema

Navegabilidade

Horário

SEDAC

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

DITEC

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

DIDES

Disponibilizamos cursos em
horários diversos para atender a
necesssidade da maioria dos
servidores. Obrigado pela
participação.

PVVNL012021 (1)
-Sugiro que o palestrante reduza um pouco o nível de
servidor/usuário detalhamento de alguns casos ou personagens, de forma a
manter a linha de raciocínio, já que trouxe muita
informação complementar.

PVVNL012021 (1)
-A palestra deveria ser transformada em ação permanente
de capacitação dos servidores do TJRJ dado que o
servidor/usuário
pensamento filosófico e político é cátedra ausente das
faculdades de Direito no Brasil. Curso importante para o
pensamento democrá^co no âmbito ins^tucional.

servidor/usuário

PVVNL012021 (1)
-É possível ter acesso ao vídeo da palestra para revê-lo?

Palestrante

Sugestão de curso

Gravação

SEDAC

O desembargador Damascendo
é profundo conhecedor da
história política e das instituições
jurídicas brasileiras. Ele
realmente possui muito
conteúdo e traz muita
informação, mas não
identificamos que isso tenha
comprometido o entendimento.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Teremos outro ciclo programado
com o desembargador
Damasceno e, certamente,
planejaremos outras ações e
capacitação com o magistrado.
Obrigado pela participação.

DIDES

Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl 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.

AULA AO VIVO - WORKSHOP - COMUNICAÇÃO NÃO
VIOLENTA - WVCNV012021 - RENATA FERNANDES CUNHA
VELLOSO (1)
-"Os links enviados no email com as orientações do curso
Servidor/usuário abriam sempre no mesmo lugar, que era o link do
suporte.Seria bom colocar explicitamente o que cada link
abre.Por exemplo: para abrir a apostila clique aqui.Para
acessar o curso clique aqui Para acessar o suporte clique
aqui. ."
WVCNV012021 (2)
-Poderíamos ter mais cursos, para nosso aperfeiçoamento.
servidor/usuário
-Outra sugestão: façam mais cursos para a área de
mediação.

TÉCNICAS DE ACÓRDÃO - TTA022021 (1)
-Considerei as atividades do curso bastante trabalhosas
considerando que já possuímos uma carga enorme de
servidor/usuário trabalho na elaboração de acórdãos. Faria a sugestão de
trabaçhar separadamente cada parte do acórdão (ementa,
dispositivo, relatório), de forma focada, com maior prazo,
ao invés de um trabalho tão trabalhoso de uma só vez.

TTA022021 (1)
servidor/usuário -Os slides poderiam ficar disponíveis em formato de
apostila para podermos consultar posteriormente.

Suporte técnico

Tema

Conteúdo

Material Didático

DITEC

O link remete a plataforma, cuja
página inicial tem a orientação
do suporte, se for necessário. É
importante que os participantes
leiam com atenção as
orientações de acesso
fornecidas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

De fato o conteúdo do curso é
muito extenso pois visa preparar
o assessor para atuar junto aos
gabinetes preparando acórdãos,
o que é tarefa muito árdua.
Poderemos, em outra ocasião,
avaliar outros cursos menos
aprofundados para o tema.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Infelizmente o curso nesta
modalidade não pode ser
baixado, os novos cursos
produzidos pela ESAJ são com
ebook justamente para que não
haja essa dificuldade. Obrigado
pela participação.

EAD SIGA PARA UNIDADES - SSF032021 - Jamerson
Barbosa Figueiredo (2)
-Sugiro a atualização do material do curso referente à
Pesquisa de Opinião, tendo em vista que desde 2019 as
Servidor/usuário
unidade judiciais NÃO realizam mais a pesquisa de opinião
que foi concentrada na Ouvidoria-Geral.
-Senti falta de falar um pouco mais sobre a ISO 9001 bem
como atualizar o curso em relação ao 10s.

Material Didático

servidor/usuário

EAD TÉCNICAS DE SENTEÇA CÍVEL - TCI032021 - MARCELO
JOSÉ REIMOL (1)
-Parece-me que o site tem excesso de informações quando
acessamos cada tópico, causando uma espécie de
"poluição visual ".

servidor/usuário

Ferramentas da Qualidade - FDQ052021 - SI Ana Paula
Sardinha Borges (3)
-Há muitos links desnecessários e às vezes repetidos.
-Sugiro que as orientações da tutoria para feitura dos
trabalhos avaliativos sejam postadas no quadro de avisos
em sincronia com a data de abertura de acesso ao referido
trabalho. Importante também que as orientações sejam as
mesmas contidas no anexo da página que prescreve a
atividade.
-Falta no computador a nota referente à participação no
Fórum de Metas.

servidor/usuário

EAD - Gestão de Riscos Área Jurisdicional - GRISJ022021 - SI
Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio (2)
-Sugiro colocar mais conteúdo da matéria e menos
EAD/verificação de
questões de avaliação.
aprendizagem
-30 questões para o conteúdo apresentado é além do
necessário.

Navegabilidade

EAD

SEDAC

O instrutor será consultado
sobre a questão relativa à PO.
A ESAJ possui cursos sobre a
norma ISO para
aprofundamento, esse curso
versa apenas sobre o SIGA.
Obrigado pela participação.

DITEC

As datas são informadas em
redundância no título para, em
maior destaque, evitar a perda
da atividade. Entendemos que o
padrão está adequado e
contribui para que o participante
foque no prazo. Obrigado pela
participação.

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.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Realmente houve um equívoco
na configuração da verificação
de aprendizagem que constou
de 30 questões ao invés de 10, o
que será corrigido para as
próximas turmas. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

ITEM

USUÁRIO

GRISJ022021 (1)
-Em relação a barra de andamento sua atualização poderia
ser mais rápida. Ocorre que terminamos a etapa e ela não
atualiza o progresso do curso.

Navegabilidade

DITEC

Na aba painel, resumo dos
cursos, há a exibição do
percentual realizado do curso, o
que entendemos ser adequado
para o acompanhamento.
Obrigado pela participação.

RECLAMAÇÕES

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

Material Didático

SEDAC

O curso se destina a dar uma
visão geral das custas nessa
competência, trabalhando sobre
as dúvidas levantadas pelo
instrutor Marcelo Lettério, que
foi responsável pelo
desenvolvimento, em seus
muitos anos atuando na Divisão
de Custas da CGJ. Obrigado pela
participação

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

A reclamação procede. Essa
questão foi anulada. Obrigado
pela participação.

SEDAC

Consideraremos isso ao
programar outra palestra sobre
o tema. A intenção era
apresentar o tema de forma
compreensível para todos os
servidores. Obrigado pela
participação.

CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA CÍVEL CPCIV022021 (1)
servidor/usuário
Senti falta de exemplos práticos, algo parecido com
"estudos de casos".

PGERG022021 - PALESTRA GRAVADA: ERGONOMIA
COGNITIVA - SI Ivany Terezinha Rocha Yparraguirre e SI
Amélia Cristina Dominguez Alvarez (1)
servidor/usuário
-Não tenho tempo de abrir reclamação, mas friso que no
curso e no slide mostrado a Norma foi NR17 e não NR7, o
que provocaria a mudança do gabarito da questão 4.

PGERG022021 (1)
servidor/usuário -O vocabulário excessivamente técnico prejudicou a
compreensão das palestras.

Palestra gravada

PVASP012021 - PALESTRA AO VIVO: ASPECTOS
RELEVANTES DA LEI MARIA DA PENHA - MI Maria Daniella
Binato de Castro (1)
servidor/usuário
-Eu assisti toda palestra mas não sei se estava online, tive
problemas nessa questão. Entrei com meu CPF e senha,
mas não consegui visualizar a lista de participantes

servidor/usuário

PVASP012021 (1)
-Não poder fazer perguntas diretamente ao palestrante.

MVOJA072021 - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA
PENHA PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MI Luciana Fiala de
Siqueira Carvalho (1)
servidor/usuário
-fiquei aguardando o suporte me informar se a juiza
concederia copia de seus slides, ja que a conexao travou,
mas o curso terminou, e nao obtive retorno.
GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA - CRIANDO NO MEU
CARTÓRIO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL - GJSUS012021 servidor/usuário
SI Dayse Alves (1)
-Infelizmente, pouco tempo para um conteúdo muito rico.

Navegabilidade

Suporte

Suporte técnico

Carga Horária

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

As palestras ao vivo contam com
grande quantidade de
participantes, o que inviabiliza a
abertura de microfone.
Obrigado pela participação.

DIDES

As dúvidas são respondidas no
próprio chat. Peço desculpas
caso o procedimento não tenha
ocorrido dessa forma. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

Ferramentas da Qualidade - FDQ042021 - MICHELE VIEIRA
DE OLIVEIRA (2)
-ACHEI AS QUESTOES DO curso EXTREMAMENTE MAL
REDIGIDAS COM DUPLAS INTERPRETAÇOES. PERGUNTAS
TAMBEM DO TEXTO SUPLEMENTAR e SEM NECESSIDADE
POIS ESTE curso NÃO É PARA ADMITIR NINGUEM EM
CONCURSO PUBLICO e NAO HA NECESSIDADE de SER
servidor/usuário
ELIMINATORIA COM ESSE GRAU de DIFICULDADE. ACHEI
MASSANTE. ACHO QUE PRECISA MELHORAR e MUITO. JÁ
TEMOS UM TRABALHADO DESGASTANTE e FAZER O curso
DO TJ DEVIA SER UMA ACRESCIMO de CONTEUDO de
FORMA MAIS LEVE.
-prova nao objetiva, não estava clara as respostas no
curso.

FDQ042021 (2)
servidor/usuário -Tem de decorar muito se quiser acompanhar.
-curso muito grande e pouco objetivo.

Verificação de
aprendizagem

Conteúdo

PALESTRA GRAVADA - REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS
DE LOCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA - PGCOM022021
(1)
Avaliação de Reação
servidor/usuário
-Ao fim da palestra, a avaliação de reação não estava
disponível. Tive que atualizar a página diversas vezes para
que aparecesse.

SEDAC

As questões são formuladas de
forma mais objetiva possível de
forma a verificar se houve
apreensão mínima do
conteúdo, sem a intenção de
reprovar. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Será feito levantamento se
existem outras reclamação
similares com relação ao curso
que justifiquem algum tipo de
adequação. Obrigado pela
participação.

DITEC

O servidor apresentava falta de
escalabilidade ao fim das
palestras, onde concentrava
muitos participantes
ingressando para responder as
ARs. A DGTEC fez um ajuste no
servidor em 22/07/2021.
Permanecemos monitorando.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS
DESIGUALDADES DE GÊNERO E DE RAÇA - PVPUB012021 SOYANNI SILVA ALVES (2)
-Não tenho do que reclamar. Sendo que o assunto é muito
extenso, bastante complexo, o tempo fica realmente
servidor/usuário
limitado. É até normal passar um pouco do horário.
Infelizmente, quanto às perguntas, não houve condições
de serem abordadas pela palestrante.
-O tema é muito amplo precisando de mais tempo para ser
abordado.

PVPUB012021 (1)
-Na hora da avaliação tem muito 'clique aqui" que não leva
servidor/usuário
à avaliação. (obs: falo como uma pessoa um pouco
excluída digital

PVPUB012021 (1)
servidor/usuário -Atraso PARA iniciar. Consequente Atraso no
encerramento.

Carga Horária

Plataforma

Horário

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.

DITEC

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

DIDES

Houve um problema técnico que
ocasionou um pequeno atraso
de 10 minutos no evento.
Procuramos manter o horário de
todos os eventos, porém,
problemas técnicos podem
acontecer sem que consigamos
evitar. Obrigado pela
participação.

PALESTRA AO VIVO: RELAÇÕES FAMILIARES NO PÓSPANDEMIA - PVRFA012021 - Mônica Donetto Guedes (3)
-Problemas para acessar o conteúdo pois estava lento e
travava.
servidor/usuário -boa tarde, não sei se o problema é na minha conexão ,
mas tive dificuldade de acessar esta página no final da
palestra.
-Infelizmente, só ressaltar as dificuldades de início da
palestra, por conta de conexão da palestrante.

PVRFA012021 (2)
servidor/usuário -Após a palestra, para fazer as avaliações é sempre confuso
-Melhorar o acesso inicial. Demorei a entrar. Achei confuso

PALESTRA GRAVADA: HERANÇA DIGITAL - PGHER012021
servidor/usuário (1)
-A imagem e o som do vídeo não estão em sincronia

Palestra gravada: Saúde Mental e Atenção Psicossocial PGSAU032021 (1)
-Peço por favor para identificar o curso como "Saúde
servidor/usuário mental na pandemia" pois, quando li o termo "atenção
psicossocial" pensei se tratar de curso sobre a interação
das equipes técnicas com o CAPS. Mesmo assim, o curso
foi proveitoso.

Acesso

Navegabilidade

Plataforma

Nomenclatura do
curso

DITEC

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

DITEC

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

DITEC

Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
independem das ações dos
atores envolvidos para melhorar
a qualidade da comunicação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O palestra é voltada para
servidores, como ação de
promoção da saúde entre o
corpo funcional. De fato uma
sinopse publicada na página de
inscrição poderia esclarecer esse
tipo de dúvida. Será verificada
essa possibilidade. Obrigado
pela participação.

PGSAU032021 (1)
-Gostaria que as palestras ao vivo fossem mais tarde, tipo
servidor/usuário
16, 17 horas. Agora temos Balcão Virtual e muitas vezes, às
15 horas estamos presos no DCP. Considerem isso!

Horário das
palestras

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.

PGSAU032021 (1)
-A avaliação de reação é sempre confusa, fica-se sempre
servidor/usuário
em dúvida se tem que fazer ou não quando há a avaliação
para dar nota

Avaliação de reação

SECIN

Incentivamos que os
participantes façam a avaliação
de reação, no entanto esta só é
obrigatória nas palestras ao vivo.
Obrigado pela participação.

WORKSHOP AO VIVO - FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER - APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE
AVALIAÇÃO DE RISCO - WVRIS022021 - Luciana Fiala de
Siqueira e Katerine Jatahy (2)
-Durante o curso foram mais discutidos o escopo das leis
do que o formulário em si.
servidor/usuário
-As palestrantes tinham bastante domínio sobre o tema da
violência doméstica. Entretanto, as minhas expectativas
com relação ao curso eram voltadas para esclarecimentos
acerca de técnicas do uso adequado do Formulário, tema
esse que só foi abordado no final do curso e de forma
superficial.

Conteúdo

SEDAC

A reclamação foi repassada para
as instrutoras. Obrigado pela
participação.

CUSTAS PROCESSUAIS E GRERJ ELETRÔNICA -AVCTG012021
– SI Marcelo Lettério dos Santos (2)
-O curso foi muito bom, mas acho que não houve uma boa
distribuição do tempo para a administração dos
conteúdos. Hoje, 14/07, dia em que considerei uma das
aulas mais importantes e específicas, foi tudo muito
corrido. Não nos aprofundamos no conteúdo da mesma
servidor/usuário forma que foi feito nas aulas passadas. Também, por esse
motivo, acredito que deveria haver um período de suporte
para que possamos sanar eventuais dúvidas ao colocarmos
o conteúdo em prática.
-A última aula foi muito corrida por conta do tempo e da
quantidade de material a ser analisado. Gostaria, se fosse
viável, de outra aula ou alguma sessão de dúvidas com o
professor. (PÚBLICO EXTERNO)

Carga horária

SEDAC

De fato o conteúdo é muito
extenso para o curso.
Poderemos, em outra ocasião,
avaliar outros cursos para
aprofundar o tema de custas por
competências. Com relação ao
suporte pedido, é dado pela
Divisão de Custas da CGJ.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
DO PRODUTO - PGCOL022021 - SI Dayse Alves (1)
servidor/usuário
-A palestrante teve que falar muito rápido para dar conta
da grande quantidade de informações a ser passada em
apenas 2 horas. Ficou cansativo para o ouvinte.

Carga horária

SEDAC

As palestras possuem carga
horária de duas horas, tempo
considerado produtivo.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DOS TRIBUTOS E DO
ORÇAMENTO NA GESTÃO PÚBLICA - PGIRT022021 - MI
servidor/usuário Letícia D´Aiuto de Moraes Ferreira Michelli (1)
-As fontes utilizadas em algumas telas estão extremamente
pequenas

Material didático

SEDAC

A reclamação será avaliada com
a instrutora. Obrigado pela
participação.

GESTORES - AO VIVO - COMUNICAÇÃO CORPORATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA - GAVCO022021 - Luiz Felipe
Disponibilização do
servidor/usuário Barreto da Silva (1)
material didático
-O material não foi disponibilizado no moodle, somente no
teams.
PALESTRA AO VIVO: IMPOSTOS MUNICIPAIS E A
CONSTITUIÇÃO - ISS - PVISS012021 - LETICIA DAIUTO DE
MORAES FERREIRA MICHELLI (2)
-Em resumo, não tenho nada a reclamar, a não ser por
servidor/usuário alguma dificuldade que tive de conexão no início da
palestra.
-Eu não sei se permaneci logada, embora tenha entrado
pelo moodle e tenha feito todo procedimento e tenha
assistido toda aula.

PALESTRA AO VIVO: DEVERES FIDUCIÁRIOS DE
ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS PVFID012021 - LEONARDO DA SILVA SANT´ANNA (2)
-O Teams travou muito e das duas últimas vezes levou
servidor/usuário
alguns minutos para reconectar.
-Em determinado momento da palestra tive problemas de
conexão com a internet, o que, por alguns minutos, não
consegui visualizar a palestra

Acesso

Plataforma

SEDAC

O material do curso fica a
disposição do aluno no GED Gerenciador de documentos
como nos demais cursos da
escola. As aulas são na
modalidade ao vivo e a pesquisa
de opinião no moodle. Obrigada
por sua 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.

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
A questão da conexão muito
provavelmente está relacionada
ao serviço contratado com o
provedor, que pode não estar
com largura de banda adequada
para suportar a comunicação ou
fatores ligados ao equipamento.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E
SEUS REFLEXOS PARA O TJRJ - PVLPD012021 - SI Lívia
Teixeira Leal (2)
-O tema é extenso e no final não houve tempo para que o
servidor/usuário Palestrante interagisse com os participantes, isto é, não
houve tempo para responder as perguntas formuladas.
-Faltou um momento somente para dúvidas, sendo que o
assunto é muito extenso e tomou o tempo todo da
palestra.

PVLPD012021 (2)
-Pena que não é possível rever ...
servidor/usuário
-FALTOU A PALESTRANTE DAR O NOME DO
DOCUMENTÁRIO SUGERIDO SOBRE O TEMA...

PVLPD012021 (2)
-INFORMO QUE TIVE MUITA DIFICULDADE HOJE PARA
ACOMPANHAR A PALESTRA. A CONEXÃO ESTAVA RUIM.
servidor/usuário APARECIA NA TELA UM ERRO ESPECÍFICO, APESAR DE
MINHA INTERNET FUNCIONAR NORMALMENTE.
-Hoje, particularmente estava congelando a imagem de vez
em quando, atrapalhando um pouco a navegação

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS GABINETES DOS
JEC - PJEGA032021 - Ivomar Jorge Soares Froede (1)
servidor/usuário -Na parte que trata de audiências, não foi explicado como
é o pós audiência, ou seja, como é lançado o resultado das
audiências.

Tempo para tirar
dúvidas

Palestra ao vivo

Navegabilidade

Conteúdo

SEDAC

As palestras possuem carga
horária de duas horas e o tempo
reservado para perguntas gira
em torno de 20
minutos. Aumentar o tempo da
palestra não se mostrou
produtivo. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Os vídeos das palestras ficam
disponíveis na página da ESAJ
para os servidores mediante
login e senha. Informações
podem ser solicitadas no chat
até o final da palestra. Obrigado
pela participação.

DITEC

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

SEDAC

A videoaula não abrange todas
as possíveis dúvidas. Elas podem
ser sanadas com o tutor.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUAS
AÇÕES AFIRMATIVAS - PVINC012021 - MARCIO CASTRO DE
servidor/usuário
AGUIAR (1)
-O Som estava com eco.

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA PENHA PARA
OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA082021 - MI Luciana Fiala de
Siqueira Carvalho (1)
-A MUDANÇA DOS HORÁRIOS DO CURSO TROUXE MUITOS
servidor/usuário TRANSTORNOS, POIS ACERTEI MINHA AGENDA PARA NÃO
FAZER NENHUMA DILIGÊNCIA, E COM A MUDANÇA, TIVE
DIFICULDADES PARA ACOMPANHAR A AULA NOS DOIS
ÚLTIMOS DIAS, POIS CAIRAM EM UM AGENDAMENTO DE
DESPEJO E EM BA DE CARRO.

PALESTRA GRAVADA: O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E
BURNOUT NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGBUR012021 SI Amélia Cristina Dominguez Alvarez (1)
servidor/usuário
-EXPOSIÇÃO DOS TÓPICOS POSSUÍA LETRAS
MINÚSCULAS,GRANDE DIFICULDADE PARA ENXERGAR,
MESMO UTILIZANDO ÓCULOS

Infraestrutura

Horário da aula

Material didático

DITEC

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

DIDES

Embora as mudanças sejam
sempre evitadas pelos
transtornos causados, foi
realizada por uma necessidade
da instrutora, tendo sido a única
forma de manter a turma.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Trata-se e palestra gravada a
partir de palestra ao vivo
realizada. Será passada
orientação aos palestrantes para
que usem menos conteúdo por
slides e fontes maiores.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: PROCESSOS ESTRUTURAIS E SUAS
PRINCIPAIS QUESTÕES - PVPRI012021 - SI José Claudio
Torres Vasconcelos (2)
servidor/usuário
-Não consegui fazer perguntas pela plataforma..
-A interface da plataforma ead não é muito intuitiva,
poderia melhorar.

PVPRI012021 (1)
servidor/usuário -Não recebi com antecedência o e-mail com o link para
acesso a aula.

MINICURSO AO VIVO - FERRAMENTAS DIGITAIS APLICADAS
AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS MVFER062021 - Mario Antonio Barros Viana (2)
-A aula por não ser presencial, em havendo um professor
com um computador aberto ao seu lado, atrapalha um
servidor/usuário
pouco. Em especial porque cada participante tem um nível
de conhecimento de informática.
-Senti falta de estar em aula presencial com computador
aberto, fazendo junto com o professor. Em informática só
olhar o professor fazendo não garante aprendizado.

MVFER062021 (2)
-discordo das respostas erradas
-Achei que na verificação de aprendizagem caiu muitas
servidor/usuário coisas mais focadas na primeira aula. Teve ainda uma
questão sobre atalhos que não me recordo de ter visto nas
aulas. Acho que as perguntas ficaram muito abstratas em
relação ao que foi dado.

Navegabilidade

Suporte

Formato de curso

Verificação de
Aprendizagem

DITEC

A plataforma Teams vem
atendendo satisfatoriamente
sendo amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

DITEC

É necessário dados pessoais para
uma verificação proveitosa.
Porém, em regra, todos recebem
previamente um email
orientativo destinado
prioritariamente ao email
funcional.

SEDAC

Estamos impedidos por força de
desterminação da Administrção
do TJ de oferecer aulas
presenciais enquanto perdurar a
situação de emergência
sanitária. Por outro lado, com as
aulas ao vivo, estamos tendo
uma possibilidade atingir um
público maior com informação
de qualidade. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Não tivemos nenhuma outra
reclamação sobre isso. As
questões são selecionadas de
forma randômica automatizada.
Há realmente o risco, não
evitável, de a sua prova ter
abordado mais um tópico
específico do conteúdo.
Obrigado pela partiicipação.

PALESTRA GRAVADA: O PASSADO E O PRESENTE DAS
DESIGUALDADES - PGPAS012021 (1)
servidor/usuário
Achei muito lenta a fala, tornando muito lenta e
diminuindo a quan^dade de informações novas.
VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ042021 - ADRIANA CRESPO BARBOSA DE
VARGAS (1)
-"O instrutor falou muito rápido sobre os assuntos,
servidor/usuário navegando rapidamente pelos ambientes, inclusive teve
tempo de sobra.
Poderia ter iniciado explicando o acesso ao sistema e ter
explicado toda a rotina com mais didática e principalmente
calma."
EAD SIGA PARA UNIDADES- SSF032021 Jamerson Barbosa
Figueiredo. (1)
-Gostei do curso, mas achei que devia ser mais simples no
sentido de seguir uma sequencia das perguntas e por fim
servidor/usuário
já realizar a avaliação. Mas tinha que entrar em fóruns
diferentes e se apresentar. Ficou um pouco confuso pra
mim. Afinal, já estava fazendo o curso e já tinha me
apresentado, porquê me apresentar de novo?

PALESTRA AO VIVO: AS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS NA
PRIMEIRA REPÚBLICA - PVVNL012021 - JOAO BATISTA
servidor/usuário
DAMASCENO (1)
-Transmissão de palestra foi falha.

palestrante

EAD-Videoaula

Material didático

infraestrutura

SEDAC

A palestrante já foi orientada a
respeito. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O PJE de fato necessita de outras
capacitações, no entanto há uma
escassez real de instrutores mas
a ESAJ tem se empenhado nessa
missão. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Realmente se já havia praticado
a atividade não haveria porque
repeti-la. Deve ter havido algum
engano do tutor. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RECURSO NO CPC servidor/usuário VIDR012021 (1)
-O som estava muito baixo.

Estágios de Controle da GRERJ Eletrônica - VIDU012021 (1)
-Muitos slides ilegíveis, gravação fora de foco no quadro.
servidor/usuário Ou seja, comprometeu a qualidade da
apresentação/gravação atrapalhando uma melhor
compreensão da palestra.

infraestrutura

Material Didático

DITEC

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

SEDAC

A videoaula não abrange todas
as possíveis dúvidas. Elas podem
ser sanadas com o tutor.
Obrigado pela participação.

