ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: OUTUBRO / 2021
TOTAL DE OPINIÕES: 1049
ITEM

USUÁRIO

/ ELOGIOS: 818

/ SUGESTÕES: 172

OBSERVAÇÃO

4 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
ADMINISTRATIVA - GESTÃO DE EQUIPES NO
TELETRABALHO - GATEL012021 - Claudio Heitor
Vasconcellos de Ambrosio
-Muito bom o curso, bem de acordo com o momento em
que estaremos vivendo.
-Excelente curso. Posso dizer que hoje tive a aplicação
prática dos ensinamentos numa situação inesperada.
servidor/usuário
Aplicando os conceitos, consegui manter a calma e
resolver o acontecido mantendo o equilíbrio e a
urbanidade. Deveria ser um curso obrigatório a todos os
gestores.
-Ótimo curso!
-Muito bom o curso, muito claro e trouxe a experiência do
TJ. Ótimo comunicador. Muito obrigada, por mais cursos
assim.
5 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC032021
-excelente
servidor/usuário
-Excelente palestra.
-MUITO DIDÁTICO!
-ele foi otimo.
-A aula foi sensacional. Adorei o tema.

ASSUNTO
TRATADO

Aula ao Vivo

Palestra Gravada

/ RECLAMAÇÕES: 59

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

03 ELOGIOS - Ferramentas da Qualidade - FDQ072021 –
Ana Paula Sardinha
-O material do curso foi muito bem preparado e a tutora é
de extraordinária competência, atendendo a todos os
requisitos: conhecimento, experiência e habilidade. Nota
servidor/usuário
1000!
-Gostei muito do curso. A Sra. Tutora é bastante
profissional.
-Excelente curso! Parabéns à equipe pelo condução e
conteúdo.
4 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA, CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E DESIGUALDADES SOCIAIS - PGSOC032021
-Palestrante apresenta temas e abordagens que ampliam
servidor/usuário nossa visão de mundo. Parabéns!
-Excelente palestra.
-Excelente tema
-Gostaria de parabenizar a palestrante pelo tema trazido
nesse ciclo de palestras.

EAD

Palestra Gravada

87 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: A EFETIVAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS - PVEFE012021 - José Cláudio Torres
Vasconcellos
-perfeita fusão teoria/prática, excelente abordagem,
didática ímpar
-MELHORES PALESTRAS SÃO DO LUIZ CLAUDIO.
-Excelente palestrante. Domina o assunto com excelência.
Parabéns
-O palestrante é um excelente orador ,além de demonstrar
grande conhecimento sobre Processo Civil.
-Excelente palestra e palestrante muito bom... passa o
conhecimento com leveza e muito domínio do assunto.
-O palestrante é excelente. O tempo da palestra passou
servidor/usuário
sem ser percebido, de tão interessante e dinâmica que foi.
-o tema foi abordado de forma clara e esclarecedora com
jurisprudência atual
-Palestrante muito seguro do que fala, linguagem fácil e
descontraída. Gostei muito!
-Essa é a primeira palestra que eu assisto do Professor José
Cláudio e eu eu AMEI. Apesar de se tratar de um assunto
distante da minha atuação, ele foi tão didático que é como
se eu vivenciasse o tema.
-José Cláudio Torres Vasconcelos, com certeza, é um dos
melhores palestrantes da ESAJ.
-A ESAJ sempre trazendo aos servidores do TJRJ temas para
aperfeiçoar o conhecimento.

Palestra ao Vivo

04 Elogios - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA JUDICIÁRIA GESTÃO DO ESTRESSE: COMO LIDAR COM O ESTRESSE NA
VIDA PESSOAL E NO TRABALHO - GJSSE012021 – Roberta
Gomes Nunes.
-Excelente curso. Como me ajudou a enxergar muitas
servidor/usuário coisas que preciso melhorar!
-Amei!!!!
-Excelente curso. A ESAJ deveria oferecer mais curso com
essa temática. A instrutora também foi brilhante, passando
o conteúdo de forma calma e segura.
-Adorei a Roberta! Mais cursos com ela!
14 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O MONITORAMENTO
GERAL DE INDICADORES - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA PFJMO012021 – Luiz Eduardo Neves
-Excelente palestra
-Mais uma relevante palestra, importante para
proporcionar a devida celeridade processual.
servidor/usuário -Prof. sério e comprometido com o assunto tratado.
-O aprendizado adquirido hoje foi excelente, porque ao
terminar a palestra comecei a conhecer minha serventia
emitindo o relatório. Foi excelente a iniciativa dessa
palestra
-Palestra muito esclarecedora
-Muito boa a palestra.

Aula ao Vivo

Palestra ao Vivo

12 ELOGIOS - Gestores - Governança Corporativa e Pública ÁREA ADMINISTRATIVA - GAGOC032021 - SI Michele Vieira
de Oliveira
-Michelle é excelente!!
-Parabéns pela instrutora.
-Adorei a professora e seu domínio sobre o tema.
-A tutora é excelente.
-Suas 2 aulas ao vivo são maravilhosas.
-A ESAJ está de parabéns pelo nível elevado do curso.
servidor/usuário -Parabéns também a equipe da ESAJ que está sempre
atenta nos encontros ao vivo.
-Parabéns! Excelente curso, proporcionando a aquisição de
novos conhecimentos!
-Meus parabéns! A instrutora Michelle é uma excelente
palestrante!
-Michele é uma excelente tutora! Só tenho a agradecer e
parabenizar pela dedicação!
-Abraços e até a próxima oportunidade!
-parabéns Michele!!!

EAD

8 ELOGIOS - EAD - ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA ATEX042021 - MARCIA LIMA DE BRITO
-O curso é muito bom e auxilia a preparação dos servidores
pata um bom atendimento ao publico
-O curso foi bem objeto. A instrutora é muito simpática e
colocou-se à disposição de todos.
-Curso sensacional!! Conteúdo, fórum e esclarecimentos
da orientadora foram ótimos. Obrigada!
-Excelente curso. Aplicação de forma objetiva e precisa.
-Márcia é uma tutora nota mil. Muito atenciosa e
servidor/usuário
preocupada de fato em transmitir seu conhecimento. Seu
cuidado e atenção nos lembrando das tarefas comprova
sua diligência ao nos dar o curso. Gostaria de fazer mais
cursos com ela. Andrea Smith
-Com este curso percebi alguns erros em minhas condutas
no que tange ao atendimento ao público. Foi bastante
agregador todo o conteúdo do curso. Pude identificar os
meus erros e saná-los para assim poder melhor atender os
que buscam a justiça.
-Curso muito produtivo

EAD

3 ELOGIOS - GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
TEAMS - GJTEA042021
servidor/usuário
-ótimo curso
-Curso ótimo
-Excelente tema para aprendizado

EAD

3 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FEMINICÍDIO: APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL
DE RISCO DO CNJ/CNMP - RESOL. 05/2020 DO CNJ servidor/usuário PGIOL032021 - MI Elen de Freitas Barbosa
-Muito bem elaborada a palestra
-Parabéns a toda equipe
-Foi perfeito

Palestra Gravada

16 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE
CONTRATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA - PGREV032021
MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
-Fantástica!!!
-Parabens a equipe pela escolha
-Excelente palestrante.
-Palestrante, Dra Flávia ótima, de muito conhecimento e
com uma didática incomparável.
-Ótima palestra!
servidor/usuário -Excelente domínio de um tema muito relevante.
-Adorei o tema.
-Palestra maravilhosa. Drª Flávia abordou o tema com
didática irreparável, de forma clara e objetiva, além de
trazer exemplos super atuais. Agregou bastante
conhecimento.
-Parabéns à professora. Realmente se coloca de forma
muito didática. Por mais aulas assim.
-Excelente conteudo e didática
-6/16 Excelente palestra.
9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA
E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG042021
-Instrutora muito didática e objetiva.
-Excelente conteúdo e didática
-Excelente palestra.
-Parabens.
-Excelente palestra da Dra. Adriana Ramos de Mello, muito
didática e conhecedora do tema. Obrigado
servidor/usuário
-Excelente professora
-Adorei a palestra , muito esclarecedora, nao sabia varias
implicacoes da Lei Maria da Penha e fiquei sabendo.
-EXCELENTE PALESTRA. PARABÉNS A TODOS.
-excelente

Palestra Gravada

Palestra Gravada

7 ELOGIOS - TÉCNICAS DE ACÓRDÃO - TTA032021 - SI
Zanoni da Conceicao Maia Junior
-Atendimento do Professor impecável, assim como o
atendimento da ESAJ.
-Excelente curso! Recomendo!
-O curso é muito bom. Com certeza ajudou demais.
servidor/usuário
-Professor muito participativo, apesar do curso on line.
-Curso ótimo, com material de excelente qualidade e
didática.
-PARABÉNS, CURSO EXCELENTE E CHEIO DE NOVIDADES!
ADOREI.
-Curso muito didático e prático. Foi muito proveitoso.
10 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CONQUISTAS E DESAFIOSPGRES022021 – Tatiana Molina
-Excelente
-Ótima palestra
servidor/usuário
-Nada a considerar
-Ótima palestra
-Excelente palestra.
-Amei a palestra. Tatiana tem domínio do assunto.
-Mestra! Parabéns!
1 ELOGIO - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO ESTRESSE - COMO LIDAR
servidor/usuário COM O ESTRESSE NA VIDA PESSOAL E NO TRABALHO GASSE012021 - ROBERTA GOMES NUNES
-Curso muito interessante, tema atual e importante.

EAD

Palestra Gravada

Aula ao vivo

7 ELOGIOS - MINICURSO AO VIVO SUPERENDIVIDAMENTO E A LEI 14181/202 - MVDIV012021
- MI Flavia de Almeida Viveiros de Castro
-PARABÉNS PELO CURSO.
-Excelente curso, com tema atual e de uso direto.
Idealizadora com didática e facilidade de comunicação.
Apoio competente. Espero que o tema prossiga com novo
módulo.
servidor/usuário -Ótimo curso. Excelente didática da professora e muito útil
para o nosso trabalho.
-Professora exelente, com ótima didática e linguagem
acessível
-Muito bom este curso.
-Gostei muito do curso, vai ser de muita valia em nosso
cotidiano profissonal. Obrigada.
-Eu colocaria excelente em todas as alternativas.
Maravilhoso esse curso!!

Aula ao Vivo

15 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O TELETRABALHO
COMPULSÓRIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
MENTAL - PGTEL012021 – Amélia Alvarez
-Excelente palestra.
-Parabéns pelo tema escolhida de muita relevância para os
nossos dias.
-Parabéns à palestrante! Excelente tema e me senti muito
bem orientada pelas ponderações trazidas.
servidor/usuário -A palestrante é excelente, domina o tema e transmite de
modo calmo e acessível.
-Tema muito importante, principalmente no atual
momento em que vivemos. Palestrante excelente!
-Excelente a palestra. Momento para "baixarmos a bola" e
refletirmos fora da caixinha. Parabéns!
-Excelente palestrante. Tema muito pertinente.
-Excelente palestrante.
-Palestra com muita didática

Palestra Gravada

34 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: O PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO E A CONSTITUIÇÃO - PVPJT012021– Leticia
D’aiuto
-Parabéns pela organização
servidor/usuário
-Palestrante excelente.
-Conteúdo da palestra é muito bom
-Excelente tema.
-Ótima palestra. Excelente palestrante.
3 ELOGIOS - EAD - GESTÃO DE RISCOS - ÁREA
JURISDICIONAL - GRISJ032021 - CLAUDIO HEITOR
VASCONCELLOS DE AMBROSIO
servidor/usuário
-Conteúdo bastante pertinente pra nos.
-Curso muito interessante!
-Tema importante. Parabéns à ESAJ.
6 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PRINCIPAIS ASPECTOS
DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/14) E DA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/18) PGMAR032021 - LIVIA TEIXEIRA LEAL
-Excelente palestrante! As horas passam sem serem
servidor/usuário sen\das!
-Ó\ma palestrante!!!
-Excelente palestrante!!
-Excelente palestra.
-Muito boa a palestra em todos os aspectos!
-ótima palestra

Palestra ao Vivo

EAD

Palestra Gravada

8 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: SAÚDE MENTAL E
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PGSAU042021 - AMELIA
CRISTINA DOMINGUEZ ALVAREZ E ALCIMONE TELES
MACHADO RUIZ VIDAL
-excelente
-ó\mas palestras e palestrantes
-Ó\mas palestrantes.
servidor/usuário -Boa ﬂuência verbal com pensamentos diversos.
Palestra Gravada
-Palestra com tema muito relevante. Gostei muito das
exposições dos temas.
-Ambas as apresentações foram excelentes e fundamentais
para o momento em que estamos vivendo
-Parabéns pela inicia\va.
-Excelente palestra.

49 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: JUSTIÇA RESTAURATIVA
E OS CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PVCIR012021RENATA FERNANDES DE ARAUJO
-Gostei muito da palestra!
-Excelente palestra!
-Parabéns a Palestrante e a ESAJ
-Excelente palestra. Ótima palestrante. Tema
importantíssimo.
-muito bom
-palestrante envolvida e comprometida
-Excelente palestra. Na verdade não tinha grandes
servidor/usuário
expectativas, mas foi uma grata surpresa. Parabéns à ESAJ
pelas palestras!
-Palestrante com uma linguagem clara e obje\va.
-Adorei a palestrante! Fluente, precisa, show!
-Palestra Excelente
-Parabéns à Palestrante!!!
-excelente palestra
-a pontualidade
-Ó\ma palestra.
-Palestra muito interessante. Um novo horizonte. Muito
Obrigado.

Palestra ao Vivo

5 ELOGIOS - AULA AO VIVO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS (LGPD) - LEI Nº 13.709 - AVLGP012021 SI Livia Teixeira Leal
-A professora disponibilizou os seus slides para os alunos.
Excelente atitude de compartilhamento do conhecimento.
Realmente é uma mestra.
servidor/usuário
-Adoro as aulas da professora Lívia ela é ótima!!!
-A professora é muito inteligente e preocupou-se,
visivelmente, de passar seu conhecimento da melhor
forma.
-O curso foi maravilhoso!!!
-Parabéns à professora e à ESAJ

Aula ao Vivo
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14 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DA
PANDEMIA NA EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PGCPC022021 - SI José Claudio Torres Vasconcelos
-Parabéns pelo Tema abordado, todos servidores deveriam
fazê-la
-O professor é ótimo!!!
-Palestra muito boa todos deveriam fazer
-Um dos melhores professores da Esaj
-Excelente professor, sempre aprendo muito com suas
palestras! Parabéns pela dedicação
-Excelente palestrante. Professor com absoluta vocação
didática.
servidor/usuário
-Parabéns ao palestrante. Excelente domínio do tema.
-Tema relevante, atual e necessário. Conteúdo bom.
-Professor com linguagem ótima para compreensão do
tema
-Exposição muito clara sobre o tema
-Excelente professor. Amo fazer curso com ele porque ele
domina o assunto e é didático.
Obrigada José Claudio!
-EXCELENTE PROFESSOR, DIDÁTICA E DOMÍNIO DA
MATÉRIA PERFEITOS.
-Esse professor é excelente.
-8/14-EXCELENTE PALESTRA

Palestra Gravada

2 ELOGIOS - VIDEOAULA - ORGANIZANDO REUNIÕES,
EVENTOS E TRABALHANDO EM EQUIPE COM O TEAMS VTEAM032021
servidor/usuário
-Foi muito esclarecedor. Só é muita informação de uma só
vez.
-Tema relevante e importante

EAD

2 ELOGIOS - AULA AO VIVO - WORKSHOP - USO DE
FORMULÁRIO ELETRÔNICO PELO FORMS -WVPES022021 FRANK RIBEIRO ANDRADE
servidor/usuário -Mais um excelente curso ministrado pelo professor Frank.
Seu método de ensino é ótimo.
-Excelente curso e metodologia utilizada. Curso prático,
objetivo e instrutor muito habilidoso.

AULA AO VIVO

13 ELOGIOS - AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE
INSTRUTORES EM MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAIS AVFIM012021 – Cesar Felipe Cury e Claudia Souza
-O curso superou todas as expectativas. Um dos cursos
mais ricos pelo qual participei.
-Registro, por oportuno, meu agradecimento aos
instrutores, que souberam trazer tanta sabedoria e
servidor/usuário experiência para o curso. Gratidão.
- Parabéns a Cláudia e Naura
-Claudia e Nalda foram excelentes professoras
-Excelentes mestres, e um parabéns para a Luisa que deu
suporte e esclareceu dúvidas com muita assertividade e
delicadeza.
-Curso extremamente bem ministrado pela Naura e
Claudia, excelente o conteúdo e a forma apresentada.

AULA AO VIVO

90 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASPECTOS ATUAIS PVADM012021 – Des. Cláudio Brandão
-Excelente palestra! Estava aguardando ansiosamente a
palestra do Desembargador Cláudio Brandão
-Excelente palestra
servidor/usuário -Excelente palestra!
-O Des. Tem uma didática excelente
-Grande Mestre! Parabéns. Gratidão
-Grande tema!!!! Adorei!
-Parabéns Dr. Claudio Brandão!
-O Des. Claudio Brandão tem a marca da educação e
simpatia com o público.

Palestra ao vivo

73 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: COMPLIANCE E
GOVERNANÇA - PVPLI012021 - Des. Fernando Cerqueira
Chagas, Profª Drª Lucia Frota Pestana de Aguiar e Dra.
Fernanda Xavier de Brito
-A Esaj está de parabéns. Conteúdo de altíssimo nível
-Excelente palestra. Os palestrantes estão de parabéns,
bem como a escola e todos os envolvidos. Agregou mais
conhecimento sobre o tema.
-Excelente palestra. Elogio especial à Drª Lucia que fez uma
excelente explanação.
-Assunto extremamente relevante e excelente explanação.
Parabéns a todos!
-Palestra de suma importância, principalmente nos na
servidor/usuário atual conjuntura.
-Muito esclarecedora a aula, um assunto muito importante
para nós servidores públicos.
-Parabéns a todos os palestrantes pelo domínio e
exposição do tema proposto.
-Parabéns à ESAJ pelo trabalho.
-Excelente!!! Adorei a abordagem dos assuntos. Tudo
muito bem desenvolvido pelo Des. Fernando Chagas, Juíza
Drª Fernanda Xavier e Doutora Lucia Frota - Dir ESAJ
explicaram muito claramente os pontos.
-Palestra excelente! Excelente também a organização da
Esaj. Parabéns !
-Os recursos audiovisuais foram bem explorados,
facilitando o entendimento do tema.

Palestra ao vivo

3 ELOGIOS - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV062021 - SI Paulo
Roberto Augusto de Souza
-Palestrante com excelente conhecimento e,
principalmente, experiência, em todo o processamento
servidor/usuário eletrônico de Varas Criminais. Excelente curso.
-O instrutor Paulo Roberto Augusto de Souza é muito
didático, paciente e demonstra muito bom conhecimento.
É a segunda vez que me inscrevo em curso administrado
por ele.
-Excelente exposição do conteúdo pelo palestrante.

Aula ao Vivo

3 ELOGIOS - GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
TEAMS – S/TUT - GJTEA052021
servidor/usuário -OTIMO CURSO
-Excelente ferramenta!
-Aprendi bem mais sobre o aplicativo. Me acrescentou
bastante.

EAD

7 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: BLOQUEIO DE
APLICATIVOS E CRIPTOGRAFIA - PGBLO032021 - SI Livia
Teixeira Leal
-Excelente palestrante. Extremamente didática
servidor/usuário -Didaticamente perfeita.
-Gostei mto desta palestra, bem esclarecedora
-excelente
-Conteúdo atual e interessante
-Ela realmente estuda sobre o assunto
-Boa palestra, com um tópico interessante

Palestra gravada

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

09 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO
CICLO DE VIDA DO PRODUTO-PGCOL032021 – Dayse Alves
-Excelente palestrante
-Excelente palestra!!
-Assunto extremamente relevante. Parabéns pela escolha
servidor/usuário
do tema e pela palestrante que domina o assunto.
-Tema bem relevante!
-Parabéns à palestrante pela simpatia e domínio do tema.
Gratidão!
-Gostei da palestra. Tema relevante e atualíssimo e muito
bem aplicado.

Palestra Gravada

08 ELOGIOS - GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA
JUDICIÁRIA - GESTÃO DE EQUIPES NO TELETRABALHO GJTEL012021 – Claudio Heitor
-Parabéns ao instrutor!
-O professor Cláudio Heitor é muito didático em transmitir
seus conhecimentos de uma forma clara, tranquila e leve,
fácil assimilação!
-Muito obrigada ESAJ por este curso maravilhoso!!
servidor/usuário -Excelente tema.
-Excelente curso que trouxe mais conhecimento ao gestor.
-Excelente professor e ótimo curso
-Excelente curso. Excelente instrutor. A ESAJ está de
parabéns ao oferecer curso que possa possibilitar o
aperfeiçoamento dos gestores.
-O Heitor é um grande instrutor e profissional. Sempre
muito atualizado e trazendo conceitos de extrema
relevância para a Gestão no PJERJ.

Aula ao vivo

9 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - PGMER022021 - SI Rosane
Pitanga da Silva Guimarães
-Eu não sabia o que era Capacitismo apesar de ser
consciente de como lidar com pessoas com deficiência,
mas a palestra me esclareceu muito mais. Obrigada!
-Achei ela ótima. sabe palestrar muito bem.
-ÓTIMO TEMA E ÓTIMA PALESTRANTE
-Todo curso que ajuda a diminuir preconceitos é muito
servidor/usuário
pertinente. Maravilhoso o curso.
-Mesmo o ambiente virtual sendo algo "novo" para nós a
ESAJ vem conseguindo acompanhar esse avanço
mantendo a qualidade das aulas. Parabéns à palestrante.
-palestra incrível! tema com o qual eu não tinha a menor
familiriadade e que serviu de excelente introdução ao
assunto. me abriu os olhos e a percepção sobre o
capacitismo. muito boa
-3/9-Excelente palestrante.

Palestra gravada

45 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: AGENTE PATRIMONIAL
DO PJERJ - PVPAT012021 - Bruno Samper Mattaini
-TEMA RELEVANTE PARA QUEM É AGENTE PATRIMONIAL
-Ótima palestra. muito didática e esclarecedora
-É bom saber que temos um canal de comunicação sempre
aberto a nos ajudar nesse tema complexo.
-Palestra muito útil aos funcionários responsáveis pelos
bens da serventia, muito bom palestrante também,
parabéns.
-Bruno é excelente palestrante, e sempre nos envia
informações de grande relevância por e-mail. Faz com que
seja muito mais fácil o trabalho dos agentes.
servidor/usuário -Achei muito bom. Sou agente patrimonial e contribuiu
muito. Excelente
-O instrutor se mostrou muito seguro. Excelente!
-Parabéns ao palestrante, pela ótima apresentação, com
domínio, além de ressaltar sua disponibilidade para nos
auxiliar sempre que a ele recorremos.
-Palestrante com total domínio do tema e grande
facilidade de expressão.
-OTIMA PALESTRA. O TEMA INTERESSA A TODOS OS
SERVIDORES DO TJ.
-Parabéns a ESAJ pela excelente organização e condução
das palestras e cursos. Parabéns ao Palestrante Bruno pelo
domínio e didática.

Palestra ao Vivo

5 ELOGIOS - TÉCNICAS DE SENTENÇA CÍVEL - TCI052021 MARCELO JOSE REIMOL
-Excelente material de estudo e reciclagem.
-Muito bom o conteúdo.
-gostaria de agradecer o conhecimento adquirido e o
servidor/usuário material disponibilizado, atualizado e de acordo com a
doutrina e jurisprudência, me auxiliou no desenvolvimento
do meu trabalho na prática.
-Ótimo curso. Aprendi muitas coisas novas.
-Excelente suporte ao aluno, dando pronto feedback
quando necessário.
Elogios às turmas FOREN 01/2021 e FORMT 01/2021,
realizados no chat das mesmas, por Larissa,encaminhado
via email pela DIDES para anotação:
[11:36] LARISSA (Convidado) Professor, quero parabenizar
a equipe do TJRJ pela iniciativa deste curso e
servidor/usuário disponibilidade do senhor em ministrar essas três aulas de
forma clara e objetiva. Este curso agrega muito no
desenvolvimento do trabalho pericial trazendo um melhor
entendimento quanto ao andamento processual e
realidade do dia a dia nas varas e gabinetes. Em SP e MG
não existe cursos disponibilizados pelo TJ

EAD

SESUC

5 ELOGIOS - GESTORES - EAD - GESTÃO DE
RISCOS - ÁREA JURISDICIONAL - GJGRI052021
CLAUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE AMBRÓSIO
-Excelente curso. Instrutor/professor com grande domínio
do conteúdo.
-Excelente, claro e objetivo.
-Observei que o instrutor tem pleno conhecimento do
conteúdo, sendo bastante claro em suas orientações.
Parabéns.
-"Elogio o professor , o conteúdo , e o fato de ser possível
acessar a qualquer momento do dia o material da aula ,
bem como o tempo para realizar as atividades e a
servidor/usuário
verificação "
-"Amei o curso, e apliquei-me com intensidade nos estudos
do curso, é extremamente útil para minha atividade de
gestor. De fato eu apliquei na serventia quando assumi a
chefia, mas sem conhecimento teórico nenhum, mais por
intuição e vontade de ver dar certo, do que por saber
como, com quais ferramentas, mas com o objetivo muito
bem avaliado, e deu certo porque a serventia apresentava
números ótimos quando foi implantado o SIGA. Mas com o
curso eu posso acrescentar etapas e procedimentos novos
na gestão, que vão me fazer atingir os objetivos de forma
menos árdua."

EAD

8 ELOGIOS - MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA
PENHA PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA112021 LUCIANA FIALA DE SIQUEIRA CARVALHO
-Parabéns para a nobre Magistrada!! Transmitiu de forma
exemplar o que o juiz espera e necessita dos Oficiais de
Justiça. Como também, apresentou as nuances da Lei
Maria da Penha. Juízes humildes e proativos é que o TJRJ
necessita para aumentar sua produtividade de forma
conclusiva!
-Conteúdo passado de forma excepcional. Curso
excelente!!
-Muito bom o curso para atualização.
servidor/usuário
-parabens a inicia\va
-Instrutora muito didática e atenciosa, além do mais
importante que é conhecer bem a atuação prática de seu
público alvo (OJAs)
-o curso foi perfeito do início ao fim. Parabéns à Dra.
Luciana e à toda equipe.
-Professora excelente! Aula dinâmica, clara, objetiva,
muito útil para todos os OJAS, em especial, para aqueles
em início de carreira. Parabéns à Dra. Luciana!
-Elogio à professora pela acessibilidade para responder às
perguntas e também pela pontualidade para apresentação
das aulas.

Aula ao vivo

18 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: ATO
INFRACIONAL E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PGINF032021 - DANIEL KONDER DE ALMEIDA
-Dr. Daniel sempre um excelente palestrante, em
conhecimento e objetividade e educação. Parabéns
-Palestra mais interessante dentre as que assisti nos
últimos tempos. Daniel Konder além de especialista, tem
ótima didática.
-Excelente Palestra!
-Palestrante excelente!
-Excelente palestra!
servidor/usuário -Ótima Professor
-Professor excelente! Explicou muito claramente os
diversos pontos da aula.
-O Dr. Daniel é muito bom e domina muito bem o tema .
Parabens.
-palestrante excepcional
-excelente palestra. Muito rica em fornecer dados para
uma maior compreensão do sistema envolvendo o menor
infrator
-TEMA DE GRANDE RELEÂNCIA
-muito esclarecedora
-EXCELENTE PALESTRA.

Palestra gravada

11 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: PROTEÇÃO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA INTERNET PGPRO032021 - LIVIA TEIXEIRA LEAL
-Muito boa a palestra
-Excelente palestrante.
-professores com uma didática muito boa e demonstra
vasto conhecimento sobre o assunto
-Tema importantíssimo, ainda mais nesse período de
pandemia que atravessamos,em que as crianças se viram
servidor/usuário
na necessidade de u\lizar diversos aplica\vos..
-adorei
-Palestra de extrema relevância na atualidade, com
palestrante muito bem informada.
-Excelente palestra.
-Palestrante muito atualizada com o tema.
-Excelente palestrante! Domina muito bem o assunto e é
segura. Parabéns!
-Excelente professora
2 ELOGIOS - VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE CIVIL E
INTERNET - VIDA032021 - MILENE RODRIGUES PORTUGALO curso é muito bom, pois agregou mais conhecimento
servidor/usuário
sobre a matéria
-Excelente palestrante. Extremamente didática. Ótimos
slides.

Palestra gravada

EAD

08 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A ATUAÇÃO DO
SISTEMA DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER - PGMUL032021 – Juliana Cardoso de
Barros
-Uma aula sobre a lei e sua aplicabilidade, inclusive
sociológica. Trabalho na área e, infelizmente, grande parte
dos mandados cumpridos atualmente são relacionados à
violência doméstica.
-Continuem a educação nestes temas. Tenho aprendido
bastante com as palestras da ESAJ.
servidor/usuário
-Curso excelente.
-Ótimo.
-Tema de grande relevância.
-Excelente abordagem sobre o tema pela palestrante que
tem muita experiência no assunto em razão de sua
atuação.
-A parte mais tocante foi da foto apresentada e dos
pedidos de socorro reais, creio que um homem que assista
a essa palestra pensará mil vezes antes de agredir alguém.
Parabéns!

Palestra Gravada

6 ELOGIOS - AULA AO VIVO - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO FORMAÇÃO DE INSTRUTORES - AVACE012021 - Rosane
Pitanga da Silva Guimarães
-Parabéns à instrutora pela leveza e clareza com que
apresentou o tema. Parabéns também a ESAJ por essa
oportunidade de refletirmos sobre o tema.
-EXCELENTE PROFESSORA. DEMONSTROU TOTAL DOMÍNIO
DO TEMA.
-Elogio para a Instrutora que soube lidar com as
servidor/usuário dificuldades da tecnologia e muita facilidade na
transmissão do conhecimento e Para a Mônica da Esaj que
auliou no curso, Parabéns!
-Parabéns! As aulas foram claras e úteis.
-Tema fundamental.
-Todos temos nossas dificuldades e a deficiência física faz
parte da vida de alguns. Como instrutores, devemos ser
multiplicadores em sala de aula na forma de tratamento e
de como ajudá-los nas suas atividades. Bela palestra, bela
iniciativa da ESAJ.

Aula ao vivo

89 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: APOSENTADORIA DOS
SERVIDORES DO RJ E AS PERSPECTIVAS DE REFORMA PVREF012021 - Luciano de Moura
-Admirável o conhecimento do palestrante em tema que
envolve muitas variantes.
-Luciano, sempre com excelência em ajudar e esclarecer
sobre este tema. Obrigada!
-Luciano é um ótimo professor e a abordagem do tema foi
perfeita e altamente esclarecedora.
-Parabéns a ao palestrante e à ESAJ pelo nivel das palestras
que vem sendo oferecidas.
-Foi um prazer participar dessa palestra conduzida pelo
Luciano. Já o conheço , assim como o seu domínio acerca
servidor/usuário da matéria. Parabéns pela ótima condução do estudo que
foi bastante esclarecedor.
-Excelente palestra. Parabéns ao Palestrante e aos
organizadores!!!
-Excelente palestra, parabéns a todos em especial ao
colega Luciano pela transparência nas explicações.
-O professor Luciano está de parabéns, mesmo sendo
assuntos novos ele domina bem.
-A palestra foi excelente muito bom para nós servidores
com tantas duvidas ainda.
-Obrigado colega por dividir seus conhecimentos com a
gente.
-linguagem clara, boa comunicação e extrema organização.
O Luciano está de parabéns!!!
3 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DÍVIDA ATIVA CPFAZ022021 - CRISTIANE MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA
-Muito bom o curso, rápido e pratico.
-Curso bem interessante, pois proporciona de forma
servidor/usuário
objetiva a reciclagem e aquisição de novos conhecimentos,
de acordo com o dia a dia de trabalho, sem longas
disposições teóricas.
-Excelente tirei uma dúvida histórica sobre
desapropriação.

Palestra ao vivo

EAD

04 ELOGIOS - CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS VARA CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - CPCRI032021 – Marcelo
Lettério
-Gostei muito do material apresentado e das respostas do
instrutor.
servidor/usuário -Adorei o conteúdo e a forma como foi abordado o curso.
-O questionamento abordado por um dos colegas foi
relevante e a explicação e orientação do instrutor quanto
ao assunto foi muito esclarecedora.
-A única observação é que deveriam fornecer uma apostila
com o conteúdo do curso, se não durante, pelo menos ao
final.

EAD

09 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - HERANÇA DIGITAL PGHER022021 – Lívia Leal
-Excelente palestra!
-Excelente palestrante!
-A palestra me surpreendeu pela novidade do tema!
Excelente!
-Palestra maravilhosa. Tema muito interessante e atual.
servidor/usuário Deixo meus elogios à palestrante Lívia, tanto em relação ao
seu conhecimento do tema, como sua oratória impecável.
-Ótima palestra, conteúdo muito relevante e palestrante
excelente.
-Muito bom
-Uma das melhores palestras/cursos da ESAJ
-Fantástica, a aula!
-Excelente palestrante.

Palestra Gravada

14 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - A CONSTRUÇÃO
HISTÓRICA DO PAPEL FEMININO - PGPAP012021 – Maria
Aglaé.
-Sensacional e tema muito importante para todos
-Foi muito interessante. Gostei muito.
-Quebro minha tradição de não registrar elogios nesta
plataforma para assinalar a importância do tema e o valor
da abordagem feita pela palestrante. Gostaria
imensamente de ver mais palestras como essa
-Ótima palestra, com um tema absolutamente crucial.
-Ótima palestrante.
servidor/usuário
-Maravilhosa a palestra.
-Ótima palestra!
-Dra. Maria Aglaé, sempre fantática.
-Palestrante muito clara e domina o tema.
-Reflexões maravilhosas!!!
-Ótima palestra
-A palestrante é excelente! O tema foi maravilhoso.
-Excelente palestra: rica em conhecimentos. Tema muito
relevante.
-Tema excelente, de muita relevância atual. Palestrante
igualmente excelente

Palestra Gravada

1 ELOGIO - GESTORES - GOVERNANÇA CORPORATIVA E
PÚBLICA - ÁREA JUDICIÁRIA - GJGOC042021 - ALEXANDRE
MOREIRA VIEIRA
Servidor/usuário Parabenizo Alexandre por todas as abordagens efetuadas
durante o curso, foi dinâmico, objetivo nas explicações,
esclareceu nossas dúvidas e incentivou a participação de
todos.

EAD

6 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: OS LIMITES AO PODER
DE TRIBUTAR E A REALIDADE - PGLIM022021
LETICIA D´AIUTO DE MORAES FERREIRA
-Excelente, muito bem explicado.
-Muito boa a palestra, com linguagem clara e objetiva, e a
Servidor/usuário
magistrada demonstra domínio sobre o tema.
-Muito boa, a explanação.
-excelente
-Palestra sensacional. Professora brilhante!
-Excelente instrutora
12 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A TRIBUTAÇÃO DA
MORTE - PGMOR032021 - LETICIA D´AIUTO DE MORAES
FERREIRA
Excelente aula!
-Excelente a palestra, enaltecendo a didática de uma
linguagem inteligível para um tema tão complexo. Facilita
a assimilação do conteúdo. Parabéns!
-Muito bom tema.
-Excelente exposição.
-o tema foi complexo mas revendo a palestra consegui
servidor/usuário entender, sim.
-Excelente palestrante.
-Eu adorei. Linguagem clara, coerente e com ritmo. Não
cansou. Gostei demais.
-A palestrante é excelente, extremamente didática, gostei
muito!
-Ótima palestra. Claríssima explanação
-Excelente exposição!
-professora sempre atualizada em tributario
-Nada a reclamar. Só elogios a palestrante e aos servidores
da ESAJ.
01 ELOGIO - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
servidor/usuário GABINETES DOS JEC - PJEGA042021 – Ivomar Froede (1)
-Ótimo curso!!

Palestra gravada

Palestra gravada

EAD

16 ELOGIOS - ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA -ATEX052021
- SI Luciane Batista Marequito
-excelente curso, da uma visão do que é preciso para
sempre melhorara a imagem da instituição
-Achei importante o modulo da comunicação como
ferramenta para um bom relacionamento. Seria um bom
projeto trabalhar comunicação não verbal....
-curso ótimo que melhorou mais ainda o meu trabalho de
atendimento ao público.
-Ótimo curso! Treinamento que deveria ser OBRIGATÓRIO
para todos os servidores do TJ...
-A PREOCUPAÇÃO COM O BOM RELACIONAMENTO NAS
UNIDADES DO TJERJ, É ESSENCIAL A SAÚDE, TRAZENDO
servidor/usuário
DIRETAMENTE REFLEXO A PRESTAÇÃO JURISIDCIONAL.
-O curso é excelente. Ele está bem de acordo com o que
vivenciamos na prática.
-Bastante objetiva e organizada a estrutura do curso.
-EU AMEI O CURSO, DEVERIA SER OBRIGATÓRIO
-O curso agregou mais conhecimento na área de
atendimento ao público . Gostaria que fosse estendido a
todos os serventuários . Todos fossem obrigados a fazer
esse curso.
-Curso muito bom para o dia a dia no trabalho.
-Achei o curso excelente! Parabéns a todos os envolvidos!
Vou recomendá-lo aos meus colegas.
-5/16-EXCELENTE CURSO !!!

EAD

GESTORES ADM - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário TEAMS - GATEA032021
-Muito bom o curso. É uma ferramenta importante e os
conhecimento foram relevantes.

EAD

3 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - PJEOJ052021 - SI Adriana Crespo
Barbosa de Vargas
servidor/usuário
-parabens a equipe
-otimo curso
-PARABÉNS!!!
ITEM

USUÁRIO

servidor/usuário

SUGESTÕES

GESTORES - AULA AO VIVO - ÁREA ADMINISTRATIVA GESTÃO DE EQUIPES NO TELETRABALHO - GATEL012021
Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio (1)
-Por mais cursos como este. Adorei!
O tele trabalho evolui muito. Muito produtivo
principalmente para fazer os cursos. Estou estudando
muito mais. Permaneçam nesta modalidade. Obrigada!

PALESTRA GRAVADA: INFÂNCIA, CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
DESIGUALDADES SOCIAIS - PGSOC032021 (3)
-Mais palestras e cursos sobre essa temática. Muito
servidor/usuário
relevante socialmente.
-Sugiro cursos gravados de Português.
-Fazer mais palestras sobre o tema

Ferramentas da Qualidade - FDQ072021 - Ana Paula
Sardinha (1)
servidor/usuário
-Sugiro alguns momentos de interação ao vivo com o tutor
e o grupo de alunos

EAD

ASSUNTO
TRATADO

Sugestão de
temas/Cursos

Sugestão de
temas/Cursos

Sugestão de
temas/Cursos

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

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

PALESTRA AO VIVO: A EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS - PVEFE012021 - José Cláudio Torres
Vasconcellos (1)
servidor/usuário
-O material da palestra poderia ser disponibilizado ANTES
da palestra, para facilitar o acompanhamento e elaboração
de perguntas.
PVEFE012021 (1)
-Quando houver outras palestras, peço que sejam
servidor/usuário
divulgadas na pagina do TJ ou por e-mail institucional.
Obrigado.
PVEFE012021 (10)
-A ESAJ deve realizar mais palestras com temas relevantes
como esse.
-curso inteligência emocional
-Ótimo tema, que deveria estar sempre disponível.
-continuidade
servidor/usuário
-Que a palestra fique disponível e que tenham mais
palestras sobre processo civil.
-Eu sugiro que tenhamos mais palestras abrangendo o
CPC/15
-por mais palestras como esta
-fazer mais palestras sobre o tema

Material Didático

Divulgação

Sugestão de
temas/Cursos

SEDAC

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

DIDES

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

SEDAC

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

servidor/usuário

PVEFE012021 (10)
-Mais palestras com o José Claudio
-MAIS OPÇÕES DE CURSO COM O PALESTRANTE
-Precisamos de mais palestras com o professor de hoje.
-Que as palestras de processo civil sejam sempre
ministradas pelo prof. José Claudio.
-O professor poderia dar mais palestras sobre Processo
Civil, pois o mesmo possui uma excelente didática.
-Por mais palestrantes com este!!
-Mais palestras com este professor maravilhoso
-Mais palestras com esse professor.
-POR FAVOR, FAÇAM ESSE PROFESSOR NOS DAR AULA DE
PJE.
-mAIS CURSOS MINISTRADOS POR ESSE PROFESSOR

PVEFE012021 (2)
-as palestras poderiam ser gravadas e disponibilizadas por
servidor/usuário um certo tempo.
-Poderiam deixar as palestras gravadas para assistirmos a
qualquer momento.

PVEFE012021 (1)
servidor/usuário -Poderia melhorar a fluidez na navegação e no acesso aos
cursos e palestras

Palestrante

Disponibilização da
palestra

Acesso/Plataforma

SEDAC

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

DIDES

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

DITEC

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

PALESTRA AO VIVO: O MONITORAMENTO GERAL DE
INDICADORES - GESTORES - ÁREA JUDICIÁRIA PFJMO012021 (2)
-Está palestra deveria ser ministrada para todos o s
servidores, ajudaria muito o entendimento em uma
servidor/usuário
reunião, e consequentemente o trabalho em equipe.
-Sugiro que qualquer novidade a respeito desse assunto,
qual seja, Monitoramento Geral de Indicadores deve ser
imediatamente disponibilizada, através de palestra como a
realizada hoje, para o Gesto

PFJMO012021 (1)
-Para os cursos de gestores, precisamos de cursos fora do
servidor/usuário
horário do nosso expediente. Faltam servidores no cartório
e não tem como fazer cursos no expediente.

Gestores - Governança Corporativa e Pública - ÁREA
ADMINISTRATIVA - GAGOC032021 - SI Michele Vieira de
Oliveira (1)
servidor/usuário
-É necessário o aumento da carga horária. O curso é
extenso. São muitas horas investidas em estudo. O assunto
é extremamente relevante, importante.
GESTORES JUDIC - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
TEAMS - GJTEA042021 (5)
-Que o curso seja para todos os servidores
-A palestra é bem rápida, poderia ser mais pausada para
servidor/usuário
facilitar um melhor acompanhamento.
-Seria importante que essa aula ficasse disponível no site
do TJ
-Por mais cursos assim
-Mais cursos sobre o tema

Público-Alvo

Programação

Carga horária

EAD

SEDAC

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

DIDES

Os cursos ao vivo são oferecidos
nos horários da manhã e da
tarde, a fim de atender as
diferentes necessidades. Alguns
cursos de gestores podem ser
realizados em qualquer horário,
por não terem aulas ao vivo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ apenas aumenta a carga
horária quando a demanda de
solicitação é superior a 30% ou
se o instrutor justificar a
necessidade. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

GJTEA042021 (1)
-Disponibilizar por escrito, numa apostila, as orientações
servidor/usuário
dadas no curso. Assim poderia consultar quando tivesse
dúvidas

EAD - ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX042021 MARCIA LIMA DE BRITO (1)
servidor/usuário
-Como oportunidade de melhoria, incluir no tópico de
boas práticas no atendimento o atendimento virtual

ATEX042021 (1)
servidor/usuário -Gostaria que tivéssemos mais cursos voltados para
atendimento ao público.

ATEX042021 (1)
servidor/usuário -Este curso também poderia servir como treinamento para
estagiários (valendo ponto) e terceirizados.

Material Didático

Material didático

Curso/tema

pontuação

SEDAC

Por questão de rapidez na oferta
nem todas as ações de
capacitação tem apostila. Sugiro
que você se inscreva apenas nas
ações que tem material.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As alterações nos cursos EAD
assíncronos são por muitas vezes
demoradas devido à dinâmica
estrutural do curso, acredito que
o tema possa ser abordado pelo
tutor nos fóruns. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

DIDES

A carga horária dos cursos é
registrada pela ESAJ apenas para
fins de promoção/progressão de
servidores. Os demais
colaboradores podem realizar as
ações de capacitação, dentro do
limite estabelecido na
regulamentação vigente.
Obrigado pela participação.

PALESTRA GRAVADA - REVISÃO DE CONTRATOS EM
TEMPOS DE PANDEMIA - PGREV032021 - MI Flavia de
servidor/usuário Almeida Viveiros de Castro (1)
-Gostaria que tivessem mais palestras ou cursos com a Dra.
Flávia

PGREV032021 (1)
servidor/usuário -Que as palestras possam ser disponibilizadas na
plataforma após a apresentação "Ao Vivo".

PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA E AS
servidor/usuário MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG042021 (1)
-NOVOS CURSOS SOBRE A TEMÁTICA

PGURG042021 (1)
servidor/usuário -Faltou mencionar os artigos do CNCGJRJ referentes ao
assunto.

Instrutor

Disponibilização da
palestra

Palestra gravada

Conteúdo

SEDAC

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

DIDES

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

SEDAC

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

SEDAC

A palestra tem apenas cunho
sensibilizatório para o tema e
não tem o condão de ser
exauriente para isso há outras
ações de capacitação. Obrigado
pela participação.

TÉCNICAS DE ACÓRDÃO -TTA032021 - SI Zanoni da
Conceicao Maia Junior (3)
-O material em PDF facilitaria bastante o estudo.
servidor/usuário
-Talvez uma aula por meio de vídeo gravado!
-Seria interessante se houvesse aulas gravadas ao invés de
somente os slides.
PALESTRA GRAVADA: POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS - CONQUISTAS E DESAFIOS - PGRES022021 (1)
-Pelo menos uma vez por ano um curso sobre esse tema
servidor/usuário
deveria ser obrigatório, pois todos precisam estar
informados sobre a questão ambiental e suas implicações
para a vida da coletividade.
MINICURSO AO VIVO - SUPERENDIVIDAMENTO E A LEI
14181/202 - MVDIV012021 - MI Flavia de Almeida Viveiros
servidor/usuário de Castro (1)
-O áudio das aulas poderia ser disponibilizado no formato
mp3 ou outro similar, para ouvirmos posteriormente.
MVDIV012021 (1)
-Curso excelente, deveria disponibilizar um curso com
servidor/usuário carga horária maior, pois o tema é bem extenso e
complexo, além de atual e será muito aplicado ao nosso
dia a dia de trabalho.

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: O TELETRABALHO COMPULSÓRIO E
SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE MENTAL - PGTEL012021
(1)
-Achei a prova mal formulada, poderia ser mais voltada aos
temas e autores do que percentuais e números.

EAD

sugestão de
temas/Cursos

Material Didático

Carga horária

Material Didático

SEDAC

O curso foi plotado como
atividade assíncrona. A ESAJ tem
diversas ações de capacitação na
modalidade síncrona com aulas
ao vivo e videoaulas assíncronas.
Solicito que consulte nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está atenta ao tema
sustentabilidade e tem proposto
diversas ações sobre o tema.
Obrigada por sua participação.

SEDAC

Infelizmente, a ESAJ não tem
permissão para gravação de
disponibilização das aulas nesse
formato ainda. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

As questões são todas
elaboradas com base na palestra
ministrada. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

PGTEL012021 (1)
-Edição com cortes.

servidor/usuário

PGTEL012021 (1)
-Sugiro mais cursos abordando esses temas tão relevantes
para nós. Sugiro também temas voltados para a saúde
mental da mulher em seus múltiplos papéis.

PALESTRA AO VIVO: O PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO E A
CONSTITUIÇÃO - PVPJT012021 (1)
servidor/usuário -A sugestão é no sentido de serem disponibilizados mais
cursos dessa natureza. Não apenas tributário, mas
também processo penal, penal, direito de família etc.

EAD - GESTÃO DE RISCOS - ÁREA JURISDICIONAL GRISJ032021 - CLAUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE
servidor/usuário AMBROSIO (1)
-Podia ter um audio também junto com os slides, ficaria
mais interessante poder ouvir o texto.

EAD - GESTÃO DE RISCOS - ÁREA JURISDICIONAL GRISJ032021 - CLAUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE
AMBROSIO (1)
servidor/usuário
-Apreciei o curso de tal forma que comentei com colegas,
que ficaram interessados e solicitaram se possível uma
nova turma ainda esse ano.

Edição de Gravação

Curso/tema

Curso/tema

Material Didático

Novas turmas

DITEC

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

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

O curso foi plotado como
atividade assíncrona. A ESAJ tem
diversas ações de capacitação na
modalidade síncrona com aulas
ao vivo e videoaulas assíncronas.
Solicito que consulte nossa
programação.

DITEC

Pedimos observar a
programação mensal das
turmas. Há previsão de uma
turma de Gestão de Riscos para
Gestores da área Judiciária em
Novembro. Obrigada pela
participação.

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - PGSAU042021 - AMELIA CRISTINA
DOMINGUEZ ALVAREZ E ALCIMONE TELES MACHADO RUIZ
Acesso/Plataforma
VIDAL (1)
-tive muita dificuldade para achar onde logar no serviço de
ensino à distância

servidor/usuário

PGSAU042021 (2)
-Sugiro cursos de Português (gravados)
-Mais palestras sobre o estresse no ambiente de trabalho,
tanto presencial, quanto home office

PGSAU042021 (1)
-Que houvesse maior divulgação para que todos os
servidor/usuário servidores possam realizar, pois há colegas com questões
emocionais que resistem em se tratar e prejudicam o
trabalho em equipe.

servidor/usuário

PGSAU042021 (1)
-Edição da Palestra para evitar a monotonia do monólogo.

TEMA/CURSO

DIVULGAÇÃO

Edição de Gravação

DITEC

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

SEDAC

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

DIDES

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

DITEC

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

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: JUSTIÇA RESTAURATIVA E OS
CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PVCIR012021 RENATA FERNANDES DE ARAUJO (5)
-Com certeza, prosseguir no ciclo de palestras nesse
sentido. Apesar de trabalhar em Vara Cível, essa questão
da ressignificação se aplica muito a qualquer área, e
deveria ser encarada como essencial
-curso de inteligência emocional
-con\nuar esse tema
-Ciclos de palestras sobre JR anualmente
-Acho que seria muito interessante o aprofundamento
com novas palestras desses temas.

servidor/usuário

PVCIR012021 (2)
-a plataforma de comunicação escolhida é muito
complexa.
-Sugiro que a palestra seja novamente dada com os
problemas técnicos solucionados. O tema é incrível e
sempre vale ser revisto.

servidor/usuário

PVCIR012021 (3)
-Sugiro que as palestras anteriores do ciclo de Justiça
Restaurativa sejam disponibilizados como aulas gravadas.
Fiquei bastante interessada.
-Poderiam disponibilizar a palestra para reassistirmos.
-Que as palestras fiquem gravadas.

AULA AO VIVO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD) - LEI Nº 13.709 - AVLGP012021 - SI Livia
servidor/usuário Teixeira Leal (1)
-Pessoalmente, eu prefiro que tenhamos a opção de aulas
presenciais.

Tema/palestra

SEDAC

Plataforma

DITEC

Disponibilização da
palestra

DIDES

Modalidade de
curso

SEDAC

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

Entendemos que a interface da
plataforma é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Estamos estudando a
possibilidade de utilização de
outras plataformas. Obrigado
pela participação.
Os vídeos das palestras ficam
disponíveisl na página da ESAJ
para acesso dos servidores com
login e senha.
Além disso, as palestras ao vivo
tem sido disponibilizadas como
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.
Infelizmente, a ESAJ não tem
permissão para aulas presenciais
ainda. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

AVLGP012021 (1)
-O professor deve ter o poder de "mutar" os participantes.

PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DA PANDEMIA NA
EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PGCPC022021 - SI
José Claudio Torres Vasconcelos (3)
servidor/usuário
-Ampliar o número de palestras gravadas
-Mais palestras sobre o processo eletrônico (atualizações)
-Mais cursos com o palestrante José Cláudio
AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM
MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAIS - AVFIM012021 (1)
servidor/usuário
-Sugiro que seja oferecido um segundo módulo para
discussão da prática e outros aprofundamentos.

Navegabilidade

Palestra gravada

curso/tema

DITEC

Esta modificação tem caráter
global, não se tornando viável,
pois a ferramenta é utilizada por
área distintas dentro do TJERJ e
em diversas funções, como
aulas, reuniões, sessões de
julgamento e, desta forma, traria
reflexos para todos. Os
Produtores e Palestrantes
orientam os participantes a
manterem os microfones mudos.
Obrigado pela particpação.

SEDAC

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

SEDAC

O NUPEMEC em parceria com a
ESAJ promove diversos cursos
sobre o tema. Solicito que
acompanhe nossa programação.
Obrigado pela participação.

PALESTRA AO VIVO: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - ASPECTOS ATUAIS - PVADM012021 (6)
-Gostaria de mais palestrar sobre o assunto
-Poderia ter mais palestras e/ou cursos para aprofundar
servidor/usuário nestes temas abordados.
-Por mais palestras como esta
-Podia ter mais palestras do Desembargador. Excelentes
-Sugestão de realizar um breve curso nesse tema
-Que sejam realizadas novas palestras
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AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO EM VARA
CRIMINAL - AVPEV062021 - SI Paulo Roberto Augusto de
servidor/usuário
Souza (1)
-Sim, apenas uma ressalva. Material

PVPLI012021 (6)
-Mais palestras orientadas
-Que tenhamos mais palestras com conteúdos atuais como
este. É extremamente importante que o servidor esteja
atualizado e bem informado.
servidor/usuário
-Por mais cursos sobre compliance nas plataformas da
Esaj.
-Mais palestras ou cursos sobre o tema.
-curso de inteligência emocional
-poderia ter o curso do codigo de conduta de novo

curso/tema

Material Didático

Tema/palestra

SEDAC

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

SEDAC

O curso possui material apostila, ementa, plano de curso
carreado no ambiente de cursos
para que o aluno acesse.
Quando houver qualquer
problema de acesso solicito que
entrem em contato com a escola
para que haja o envio. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

PALESTRA GRAVADA: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA
DO PRODUTO - PGCOL032021 (3)
servidor/usuário -Sugiro o uso de slides para uma melhor compreensão do
tema.
-Faltou material escrito
- Faltou material, ou uma apostila escrita
PALESTRA GRAVADA: MERCADO DE TRABALHO X
CAPACITISMO - PGMER022021 - SI Rosane Pitanga da Silva
servidor/usuário Guimarães (2)
-Que venham mais palestras como esta e sobre este tema.
-Tema super importante, atualíssimo e inclusivo
PALESTRA AO VIVO: AGENTE PATRIMONIAL DO PJERJ PVPAT012021 - Bruno Samper Mattaini (4)
-Poderiam disponibilizar os vídeos para futuras consultas.
-Que as Palestras "ao vivo" ficassem disponíveis para
aqueles que se inscreveram.
servidor/usuário
-Sugiro que essa palestra seja repetida , uma vez que foi
muito esclarecedora e muitos colegas não tiveram a
oportunidade de assistir..
-Deixar as palestras disponíveis para assistirmos em outro
horário, pois coincide com nosso expediente.

PVPAT012021 (2)
-Disponibilização do material powerpoint
servidor/usuário
-Gostaria que os slides ficassem disponiveis para posterior
consulta

Material Didático

Palestra gravada

Disponibilização da
palestra

Material Didático

SEDAC

As palestras não possuem
material didático. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

DIDES

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

SEDAC

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

PVPAT012021 (6)
-A ESAJ deve continuar com palestras com temas
relevantes, como a do caso concreto.
-curso de inteligencia emocional
-Fazer mais palestras gravadas sobre temas práticos.
-Mais palestras sobre o tema .
-Muito boa a palestra. Gostaria de mais palestras sobre o
tema, pois sempre surgem dúvidas a respeito do tema.
Parabéns a toda equipe da EsaJ e ao instrutor.
-É o tipo de palestra que deveríamos ter todo ano.
VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS -PJECA052021 - SI Bruno Carlos de Moraes
servidor/usuário
Santos (1)
-Quando será dado o curso sobre dúvidas do PJE?
TÉCNICAS DE SENTENÇA CÍVEL - TCI052021 - MARCELO
JOSE REIMOL (1)
-A disponibilidade de mais cursos voltados para gabinete e
dividido por áreas, pois não adianta fazer um curso em
servidor/usuário uma matéria em que o servidor não atua.
Curso voltado para prática em saneadores , etc.
Tem um manual de Práticas Cartorárias e sugestões de
minutas do TJSP bem interessante. Ajuda bastante em
muitos detalhes.

servidor/usuário

TCI052021 (1)
-Não gostei do curso, prefiro aulas gravadas ou on line.

Sugestão de
temas/Cursos

EAD

Sugestão de
temas/Cursos

Modalidade de
curso

SEDAC

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

SEDAC

O curso síncrono já está pronto,
solicito que verifique na nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está atenta a essas
demandas e sugestões. Há
previsão de novas ações de
capacitação abordando a
temática de processo civil.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

servidor/usuário

GESTORES - EAD - GESTÃO DE
RISCOS - ÁREA JURISDICIONAL - GJGRI052021 - CLAUDIO
HEITOR VASCONCELLOS DE AMBRÓSIO (1)
-"Melhorar a navegação. Um exemplo: acima indica que
minha identificação é opcional. Mas não informa se é no
próprio box ou há alguma outra caixa de diálogo que posso
inserir meu nome.Mas faço aqui mesmo, porque meu

MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA
PENHA PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA112021 LUCIANA FIALA DE SIQUEIRA CARVALHO (1)
-Ampliar o número de participantes dos cursos sobre a Lei
servidor/usuário
Maria da Penha. O curso é obrigatório para Oficiais de
Justiça, porém, quando se tenta inscrever, rapidamente
acabam-se as vagas do curso, tendo o servidor que fazer
mais de uma tentativa de inscrição ao longo dos meses

servidor/usuário

MVOJA112021 (1)
-mais cursos desta forma

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: ATO INFRACIONAL E MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PGINF032021 - DANIEL KONDER DE
ALMEIDA (2)
-excelente tema e palestra, gostaria de sugerir que
gravassem os cursos para OJA pq nosso horário e mais
versátil e nem sempre da para seguir a rotina, devido a
correria, trânsito e plantões
-pq não gravam aos cursos de informática p ojas

Navegação

Participantes

Curso/tema

Gravação

DITEC

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

DIDES

As turmas foram programadas e
divulgadas desde o início do ano,
com número de vagas suficiente
para que todos os OJAs
realizassem o treinamento.
Ocorre que muitos deixaram
para realizar nas últimas turmas,
o que fez com que as mesmas
ficassem lotadas, a despeito do
aumento no número de vagas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

DIDES

A ESAJ oferece cursos na
modalidade ao vivo, onde as
aulas têm que ser realizadas no
horário agendado, ou no
formato EAD assíncrono, em que
os participantes podem escolher
o melhor horário, dentro do
período estipulado. Obrigado
pela participação.

servidor/usuário

PGINF032021 (2)
-curso muito bom tem que ser mais difundo aos
serventuários em geral
-Sugestão de maior divulgação das palestras

PGINF032021 (1)
servidor/usuário -A navegação pelo Android é muito restrita. Tentei entrar
no YouTube maximizar a tela e não consegui.

servidor/usuário

PGINF032021 (1)
-Mais palestras com Daniel Konder

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NA INTERNET - PGPRO032021 - LIVIA
TEIXEIRA LEAL (2)
-Mais palestras como essa
-Mais temas sobe crianças e adolescentes

servidor/usuário

VIDEOAULA - RESPONSABILIDADE CIVIL E INTERNET VIDA032021 - MILENE RODRIGUES PORTUGAL
-Que o curso tenha mais exemplos de casos concretos
relacionados aos temas

Divulgação

Navegabilidade

Instrutor

Tema/palestra

Material Didático

DIDES

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

DITEC

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

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

A videoaula é com tutoria e a
todo momento o participante
pode fazer contato com o
instrutor pelo chat a fim sanar
possíveis dúvidas e dificuldades
de entendimento. Obrigada por
sua participação.

AULA AO VIVO - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - FORMAÇÃO
DE INSTRUTORES - AVACE012021 - Rosane Pitanga da Silva
Guimarães (1)
servidor/usuário
-A ESAJ já pode utilizar os tradutores de libras para auxiliar
nas palestras gravadas, permitindo a inclusão de pessoas
com deficiência auditiva e/ou a utilização de aplicativo
PALESTRA AO VIVO: APOSENTADORIA DOS SERVIDORES
DO RJ E AS PERSPECTIVAS DE REFORMA - PVREF012021 servidor/usuário Luciano de Moura (1)
-agora que o TJ voltou ao normar, seria interessante a
volta dos curso presenciais
PVREF012021 (9)
-O tempo foi curto poderia ser maior
-Sugiro novo evento sobre o tema, por ser muito
complexo, envolvendo muitos detalhes.us
-Nova palestra pois acho que é tido muito novo e as
dúvidas são muitas
-Devido a relevância do tema seria interessante mais
tempo ou palestra presencial.
servidor/usuário -Maior tempo de sessão
-Seria interessante uma nova palestra com mais tempo e,
se possível, presencial, visando esclarecimento de
inúmeras dúvidas apresentadas pelos servidores.
-o tema poderia ser abordado em maior espaço de tempo
-gostaria de um palestra com maior tempo, foi muito
corrida
-Temas como este requer mais tempo de
palestra/perguntas

servidor/usuário

PVREF012021 (1)
-o sistema às vezes fica muito lento

Acessibilidade

Modalidade de
curso

Carga Horária

Navegabilidade

Direção

Infelizmente não temos no nosso
quadro um profissional com essa
qualificação.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

SEDAC

Devido às alterações operadas
no sistema previdenciário
estadual haverá outras palestras
sobre o tema. Acompanhe nossa
programação. Obrigada 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.

PVREF012021 (2)
-Gostaria, imensamente, que a pergunta que enviei fosse
respondida.
servidor/usuário
-Sugiro que as perguntas que não foram respondidas após
a palestras sejam aproveitadas e/ou suas respostas
possam ser disponibilizadas

Suporte

DIDES

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

servidor/usuário

servidor/usuário

PVREF012021 (17)
-curso de inteligência emocional
-Renovar o tema da palestra no início do ano que vem
quando as novas regras entrarem efetivamente em vigor.
-mais palestra sobre o tema aposentadoria
-Gostaria que houvesse mais palestras sobre o assunto
-POR MAIS PALESTRAS SOBRE DIREITOS DO SERVIDOR
-gostaria de palestra sobre aposentadoria para deficientes
-Fazer outras palestras com este assunto
-Espero que não terminem com as palestras pois são muito
importantes.
-fazer um evento com os assuntos mais específicos,
aposentadoria PNE.
-Gostaria de mais palestras sobre o tema
-Tema importante, que se possível seria interessante ter
anualmente, haja vista as constantes reformas.
-Mais ações sobre este tema serão muito bem vindas!!
Tema de muito interesse para todos os servidores.
-façam uma específica para falar das novas regras para
aposentadoria dos deficientes físicos.
-Fazer um curso com o tema da aposentadoria.
-QUE OCORRA MAIS PALESTRAS REFERENTE AO TEMA,
FIQUEI COM DÚVIDAS
-Uma Simpósio somente neste tema
-o tema deverá ser repetido

Sugestão de
temas/Cursos

PVREF012021 (1)
Disponibilização da
-Espero que a palestra possa ser acessada pelos servidores
palestra
que não a assistiram

SEDAC

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

DIDES

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

CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA DE
FAZENDA PÚBLICA E DÍVIDA ATIVA - CPFAZ022021 CRISTIANE MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA (3)
-Gostei Muito. Poderiam disponibilizar uma apostila para
as Serventias, principalmente de dívida ativa.
-Apesar do método aplicado ser mais moderno e inovador,
sugiro para próximos cursos um vídeozinho suscinto
servidor/usuário
complementar, dando exemplos com casos concretos dos
cálculos mais frequêntes, com base nessas mesmas
dúvidas recorrentes. Pois para iniciantes como eu, a
visualização de como efetuar concretamente os cálculos
traria muito mais segurança.
-poderiam disponibilizar apostila para os alunos com o
conteúdo.
CPFAZ022021 (1)
servidor/usuário -Que pudesse ser realizado uma aula presencial ao final do
curso para relacionamento entre os participantes
CUSTAS PROCESSUAIS: PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA
CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
servidor/usuário FAMILIAR CONTRA A MULHER - CPCRI032021 (1)
-Seria legal um curso de JECRIM e com visualização da
elaboração de um cálculo concreto.

Material Didático

Aula Presencial

Tema/Cursos

SEDAC

O curso possui e-book para ser
baixado pelo aluno. A concepção
desse curso é para funcionar de
forma assíncrona e sem
videos. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

Há o módulo específico para
juizados criminais e varas
criminais. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA - HERANÇA DIGITAL - PGHER022021
(1)
servidor/usuário
-Sugiro outras palestras e cursos com essa palestrante.
Uma das melhores palestras/cursos da ESAJ.

Tema/Cursos

SEDAC

PALESTRA GRAVADA - A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO
servidor/usuário PAPEL FEMININO - PGPAP012021 (1)
-Seria ótimo mais cursos e palestras sobre a temática.

tema/palestra

SEDAC

A ESAJ vem oferecendo diversas
palestras e ciclos de palestras
com diversos instrutores
experientes. Acompanhe a
programação. Obrigado pela
participação.
A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras e cursos sobre diversos
temas em 2022. Obrigado pela
participação.

PGPAP012021 (1)
servidor/usuário -Uma estrutura de suporte técnico próximo à palestrante
teria enriquecido ainda mais a experiência.

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS GABINETES DOS
servidor/usuário JEC - PJEGA042021 (1)
-Disponibilizem mais aulas do sistema PJE.

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: A TRIBUTAÇÃO DA MORTE PGMOR032021 - LETICIA D´AIUTO DE MORAES FERREIRA
(1)
-Sugiro a gravaçao dos cursos de informatica para OJA pq
nossos horários são imprevisiveis

ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX052021 - SI Luciane
Batista Marequito
servidor/usuário -A pontuação nos foruns deveria ser acessível ao aluno
antes do término do curso, a fim de que ele possa fazer a
prova sabendo de sua situação.

Suporte

Programação

gravação

EAD/Pontuação

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

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

DIDES

A ESAJ oferece cursos na
modalidade ao vivo, onde as
aulas têm que ser realizadas no
horário agendado, ou no
formato EAD assíncrono, em que
os participantes podem escolher
o melhor horário, dentro do
período estipulado. Obrigado
pela participação.

DITEC

A pontuação nos fóruns
depende da avaliação dada pelo
tutor. Solicitaremos mais
brevidade nas correções.
Obrigado pela participação.

ATEX052021 (2)
-Seria interessante acrescentar um módulo com as dúvidas
mais frequentes e específicas de como responder e se
comportar adequadamente em relação a determinados
atendimentos , partindo de experiências do dia-a-dia e
apresentando demonstrações na prática. Assim como já
têm umas "ceninhas" criadas no decorrer dos módulos, o
que é excelente . Poderia aumentar , baseando-se nas
experiências vividas pelos serventuários , conforme
servidor/usuário
exemplos expostos no Fórum I . Sugiro também que os
chefes de serventia estimulem os estagiários a fazerem
este curso. Poderia disponibilizar para eles.
-Não poderia deixar de sugerir que seja criado um espaço
para trazer orientações específicas acerca do atendimento
no balcão virtual . Os aprendizados deste curso também se
adequam a esta nova modalidade de atendimento , mas
existem detalhes que são pertinentes apenas ao
atendimento no balcão virtual.

GESTORES ADM - COMUNICAÇÃO, TRABALHO
COLABORATIVO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES COM O
servidor/usuário
TEAMS – GATEA032021 (1)
-Devia ser obrigatório para todos os servidores.

EAD

EAD

SEDAC

Trata-se de curso com viés
fortemente comportamental e
não há como exaurir todas as
situações concretas mas
abordamos as principais
situações limite e ad demais
podem ser exploradas nos
fóruns de participação através
da relação aluno-professor.
Obrigada pela participação.

SEDAC

Os cursos para gestores têm
inscrição por sensibilização e não
por convocação. Assim, a
inscrição para os cursos é por
adesão/voluntária. Obrigado
pela participação.

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ052021 - SI Luciane Batista Marequito (1)
-Apresentador Rafael com dificuldade de passar o
conteúdo, pois falava muito rápido, gaguejando e sem
didática. Tive muita dificuldade de entender vários pontos
servidor/usuário da aula o que me prejudicou na avaliação. Inclusive as
questões elaboradas foram confusas e algumas com duas
respostas possíveis. Não é o tipo de palestra para ser
transmitida pelo modo "gravada" e exigir pontuação
mínima de 7,0 para aprovação. Sugiro que a ESAJ
modifique as questões de prova ou retire a palestra.

PJEOJ052021 (1)
-ADOREI O CURSO! OBJETIVO E FACILITADOR! GOSTARIA
COMO SUGESTÃO QUE ABORDASSEM TAMBÉM QUESTÕES
servidor/usuário
COM MAIS PROFUNDIDADE, TAIS COMO O ACESSO PELO
JAVA E PELO PJE ! POIS TENHO DIFICULDADE NO ACESSO
PELO NOTEBOOK EM HOME OFFICE
ITEM

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL - PGPAC032021 (1)
servidor/usuário -as vezes o som dava uma cortada. acho que nao era a
minha internet de minha casa, nao. mas enfim, consegui
captar tudo. nota dez.

SEDAC

A ESAJ está analisando se há
necessidade de manter a
videoaula na programação, e
em breve serão oferecidos
cursos regulares na modalidade
síncrona. Obrigado pela
participação.

Conteúdo

SEDAC

A ESAJ já está oferecendo o
curso na modalidade ao vivo,
onde tais questões poderão ser
aboardadas, e está analisando se
há necessidade de manter a
videoaula na programação.
Obrigado pela participação.

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

Instrutor /
Verificação de
Aprendizagem

Som

DITEC

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

servidor/usuário

Ferramentas da Qualidade - FDQ072021 (1)
-Falta de interação ao vivo.

PALESTRA AO VIVO: A EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS - PVEFE012021 - José Cláudio Torres
Vasconcellos (1)
servidor/usuário
-O Professor é muito bom! Pena que no final a navegação
da plataforma Team não retornou até as 17h39min. Não
pude esperar mais. Muito Obrigado.

PVEFE012021 (1)
servidor/usuário -Poderiam deixar um link de ingresso direto no e-mail dos
inscritos.

Curso

Navegação

Acesso

EAD - ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA - ATEX042021 MARCIA LIMA DE BRITO (1)
-Prezados, bom dia!Venho, por meio deste, reiterar que os
cursos administrados pela ESAJ são excelentes, com ótimos
materiais disponibilizados, contudo, em razão da
Prazo de atividades
servidor/usuário
disponibilidade dos servidores, tendo que conciliar os
cursos com os expedientes diários, não tivessem prazos
fracionados, ou seja, atividades com prazos anteriores ao
término do curso. No mais, só tenho a agradecer pelos
ótimos cursos disponibilizados.

SEDAC

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

DITEC

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

DIDES

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

DITE C

A DITEC trabalha em um
processo contínuo para
melhorar a oferta de cursos e a
navegabilidade. A opinião é bemvinda e vamos pautá-la para
estudo de viabilidade buscando
a otimização do ambiente.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

PGIOL032021 (1)
-Faltou a utilização de projeções

TÉCNICAS DE ACÓRDÃO - TTA32021 - SI Zanoni da
servidor/usuário Conceicao Maia Junior (1)
-O material em mídia ao invés DE PDF.

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

PALESTRA GRAVADA: O TELETRABALHO COMPULSÓRIO E
SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE MENTAL - PGTEL012021
(1)
-Narrativa ao vivo, junto com narração pré-gravada mais
didática
PALESTRA GRAVADA: PRINCIPAIS ASPECTOS DO MARCO
CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/14) E DA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/18) - PGMAR032021 LIVIA TEIXEIRA LEAL (1)
-A verificação de aprendizagem foi muito difícil, exigindo
conhecimentos muito além daqueles transmitidos pela
PALESTRA GRAVADA: SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - PGSAU042021 - AMELIA CRISTINA
DOMINGUEZ ALVAREZ E ALCIMONE TELES MACHADO RUIZ
VIDAL (1)
-Mais interposição de palavras escritas para ilustrar o
pensamento.

Material didático

Material didático

Material didático

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

material didático

SEDAC

Trata-se de palestra gravada
transformada em videoaula. A
apresentação em power-point é
facultativa ao palestrante.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O material dos cursos
assíncronos está todo dentro do
curso. A idealização do curso é
diferente. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Trata-se de palestra ao
vivo transformada em videoaula.
Não utilizamos nesse modelo a
gravação de videos além da
própria palestra. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As questões são elaboradas
conforme o tempo de fala do
palestrante. Todas as questões
são retiradas das palestras.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O instrutor não quis fornecer o
powerpoint. Essa é uma
liberalidade do instrutor.
Obrigado pela participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

PALESTRA AO VIVO: JUSTIÇA RESTAURATIVA E OS
CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PVCIR012021 RENATA FERNANDES DE ARAUJO (1)
-\ve diﬁculdades ao manusear o microsom teams
-só do sistema que falhou

PVCIR012021 (2)
-A exposição ﬁcou prejudicada pela falta de slides
-Lamentei apenas não conseguir visualizar os slides

AULA AO VIVO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD) - LEI Nº 13.709 - AVLGP012021 - SI Livia
Teixeira Leal (1)
-A aula estava prevista para terminar as 14h, entretanto
terminou as 13h. Haverá algum prejuízo para a
servidor/usuário
contabilização do total da carga horária?

Plataforma

Material didático

Carga Horária

DITEC

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

SEDAC

As aulas são transmitidas ao vivo
e por vezes isso pode ocorrer na
transmissão. Mas, a falta dos
slides não prejudica o
entendimento da palestra até
porque nem todos os
expositores usam slides.
Obrigada por sua participação.

SEDAC

O horário das aulas foi
programado de 11h às 13h. No
último dia o sistema computa
1h a mais pela realização
da verificação de aprendizagem
não havendo portanto nenhum
prejuízo ao participante.
Obrigado pela participação.

AVLGP012021 (1)
-Desculpe, minha opinião, quando acesso a listagem a
direita com o o conteúdo do curso corrente, não acho a
navegação por vezes tão intuitiva e acho que há muita
informação escrita poluindo ainda mais encontrar alguns
servidor/usuário
links. O menu lateral esquerdo não tem uma ordenação
por data de inicio do curso. Quando escolho "não
iniciados" nem aparecem os que me inscrevi e não
iniciaram. Quando escolho "encerrados", poderia ordenar
pela data do término do curso.
AVLGP012021 (1)
-A avaliação de aprendizagem, extremamente difícil.
servidor/usuário Precisei de quase TRÊS HORAS de estudo.
As perguntas eram dignas de um verdadeiro concurso
público, inclusive com "pegadinhas"!

PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO DA PANDEMIA NA
EFETIVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PGCPC022021 - SI
José Claudio Torres Vasconcelos (2)
servidor/usuário -Duas perguntas mal formuladas.
-A palestra foi muito boa, contudo não está atualizada em
relação à Lei nº 14.195/21 e com a regulamentação do
balcão virtual.

AULA AO VIVO - FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM
MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAIS - AVFIM012021 (2)
-Plataforma que causa algumas dificuldades em
servidor/usuário
compartilhamento.
-A plataforma escolhida apresentou falhas durante o
curso.

Navegabilidade

Verificação de
aprendizagem

Palestra gravada

Plataforma

DITEC

A DITEC trabalha em um
processo contínuo para
melhorar a oferta de cursos e a
navegabilidade. A opinião é bemvinda e vamos pautá-la para
estudo de viabilidade buscando
a otimização do ambiente.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O banco de questões é
elaborado pelo professor
conteudista que elabora o curso
com base no material
desenvolvido para o curso.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O participante tem a
possibilidade de recorrer,
através de formulário próprio,
das questões que discordar. A
palestra não é exauriente sobre
tema, visa apenas tangenciar
alguns assuntos Obrigado pela
participação.

DITEC

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

PALESTRA AO VIVO: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
servidor/usuário PÚBLICA - ASPECTOS ATUAIS - PVADM012021 (1)
-Tive dificuldade na navegação na plataforma
PALESTRA AO VIVO: COMPLIANCE E GOVERNANÇA PVPLI012021 - Des. Fernando Cerqueira Chagas, Profª Drª
Lucia Frota Pestana de Aguiar e Dra. Fernanda Xavier de
Brito (4)
servidor/usuário -O sistema travou muito nesta palestra.
-O teams estava congelando.
-A transmissão travou em alguns momentos, mas eu creio
que possa ter havido algum problema de rede
-Às vezes cai imagem e som!

Plataforma

Plataforma

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,
dependem da qualidade da
internet do usuário. Obrigado
pela participação.

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS CARTÓRIOS JUIZADOS - PJECA052021 - SI Bruno Carlos de Moraes
Santos (1)
-O curso é simplesmente péssimo. O instrutor é confuso e
com uma dicção péssima. Muitas partes do vídeo é
impossível entendermos o que ele faz com o mouse e o
que ele fala. Um absurdo colocarem essa pessoa pra dar
curso. Além disso estou extremamente decepcionada
porque este curso em pleno outubro de 2021 é
exatamente o mesmo vídeo péssimo apresentado nos
servidor/usuário manuais do TJ ou seja, não foi feito por outro instrutor
com uma dicção melhor e também atualizado com o
sistema atual do PJE que já estamos trabalhando como pro
exemplo não aparece a função DAS. O curso é só pra dizer
que tem curso porque não acrescentou um milésimo de
conhecimento pra quem já assistiu os vídeos disponíveis
junto com as apostilas. É uma vergonha esse
"treinamento". Façam pelo menos vídeos diferentes com
instrutores diferentes. Repetir o mesmo vídeo e colocar
como sendo um "curso" criando em nós a expectativa de
recebermos novos conhecimentos, é um absurdo

PALESTRA AO VIVO: AGENTE PATRIMONIAL DO PJERJ PVPAT012021 - Bruno Samper Mattaini (1)
servidor/usuário
-A palestra tinha muitas pausas. Teve um momento que a
transmissão até foi interrompida.

EAD

Suporte

SEDAC

A ESAJ já está oferecendo o
curso na modalidade ao vivo, e
está analisando se há
necessidade de manter a
videoaula na programação.
Obrigado pela participação.

DIDES

Não há registro de problemas
técnicos ocorridos nesse evento.
Pode ter sido uma situação
pontual da internet do
participante. Obrigado pela
participação.

servidor/usuário

servidor/usuário

servidor/usuário

GESTORES - EAD - GESTÃO DE RISCOS - ÁREA
JURISDICIONAL - GJGRI052021 - CLAUDIO HEITOR
VASCONCELLOS DE AMBRÓSIO (1)
- "Avaliei a OBJETIVIDADE do Tutor nas respostas como
REGULAR, tendo em vista que na verdade eu errei minha
resposta na análise do caso operacional, visto que
respondi sem ter me inteirado totalmente da pergunta,
porque realmente não sabia como era a navegação e não
identifiquei a pergunta no Módulo 2. Respondi de acordo
com o Fórum, assim considerei que a minha atividade foi
sofrível, e ele podia ser pontual e incisivo na avaliação de
minhas respostas. Eu considerei que ele foi educado, mas
não didático. "
MINICURSO VIRTUAL - LEI MARIA DA
PENHA PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA - MVOJA112021 LUCIANA FIALA DE SIQUEIRA CARVALHO (1)
O acesso aos vídeos das aulas assistidas não é facilitado. A
aula que poderia ser assistida mais vezes para fixação do
assunto não fica disponibilizada de forma fácil de ser
acessada.
PALESTRA AO VIVO: APOSENTADORIA DOS SERVIDORES
DO RJ E AS PERSPECTIVAS DE REFORMA - PVREF012021 Luciano de Moura (5)
-Tive dificuldade de acessar o aplicativo teams, toda hora
caia e informava que houve erro e que teria que reiniciar
(???) Quase não pude assistir a palestra.
-hj a internet esteve lenta
-Fui prejudicada pelo computador aqui em minha serventia
caindo a todo momento.
-Tive dificuldade na conexão pelo app Teams. Dizia que
estava entrando, mas demorou mais de meia hora para
ingressar efetivamente.
-Não é reclamação, é somente uma observação: nas duas
últimas palestras ao vivo que assisti a plataforma estava
travando demais.

Instrutor

Aulas gravadas

Navegação

SEDAC

O instrutor do curso é muito
elogiado, acredito que tenha
havido algum problema de
comunicação entre você e o
tutor que poderia ter sido
resolvido no decorrer do curso.
Deste modo, sugerimos sempre
nos cursos com tutoria que o
tutor seja acionado sempre,
inclusive em caso de dúvidas nas
atividades do curso. Obrigado
pela participação.

DIDES

O TEAMS têm algumas
limitações técnicas que fogem à
nossa alçada. 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.

PVREF012021 (4)
-Pouco tempo para responder a tantas perguntas, para
esclarecer tantas dúvidas, ou seja, pouco tempo para
muita informação ...
-Seria interessantes podermos assistir a palestra outra vez
servidor/usuário
z, ou mesmo podermos tirar algumas dúvidas com o
palestrante, bem como liberar algum material didático
sobre as novas regras de aposentadoria
-Foi pouco tempo!
-O tempo foi curto

PVREF012021 (3)
-O acesso a palestra pelo cartório, tem sido péssima
-Levei muito tempo para conseguir acessar à palestra , pois
servidor/usuário o acesso era negado e não tinha com quem solicitar auxilio
-Excelente palestra, mas infelizmente t tive dificuldades de
ingressar na plataforma. Lastimável, perdi parte
importantíssima da palestre e de interesse pessoal.

servidor/usuário

CUSTAS PROCESSUAIS:PRINCIPAIS DÚVIDAS - VARA DE
FAZENDA PÚBLICA E DÍVIDA ATIVA - CPFAZ022021 CRISTIANE MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA (2)
-Considerei esta forma de exibição dos temas um tanto
confusa.
-Não gostei da forma de apresentação do curso.

Carga Horária

Acesso

Formato do curso

SEDAC

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

DITEC

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

SEDAC

O curso de custas por
especialidade é um desejo
antigo dos servidores que agora
estamos conseguindo suprir. De
fato nem todo aluno se sente à
vontade com aulas EAD
assíncronas, assim sugiro que
procure as aulas na modalidade
ao vivo.Obrigado pela
participação.

