ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO / 2021
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/ ELOGIOS: 840

/ SUGESTÕES: 186

OBSERVAÇÃO

134 Elogios - PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO:
MERCADO DE TRABALHO X CAPACITISMO - Rosane Pitanga A palestra foi simplesmente maravilhosa!!! Parabéns à
palestrante .
Assunto e palestrante excelentes! Sinceramente, não
esperava que fosse ser tão interessante! Tema bem atual e
esclarecedor ! Parabéns!
Excelente palestra(11).
Ótimos conteúdo e palestrante.
A Palestra foi excelente, motivou quem estava participando
com assuntos atuais, vídeos e etc. Muito produtivo para a
vida cotidiana. Podemos ser pontes e não barreiras!
Parabenizo à ESAJ e à Tutora por todo o trabalho realizado.
Acho que foi a melhor palestra que já assisti pela ESAJ.
Palestrante captou minha atenção. Sabe se expressar com
maestria. Demonstrou conhecimento do assunto e soube
ser objetiva.
Palestra maravilhosa e esclarecedora. Palestrante muito
bem capacitada e com linguagem acessível e clara, Já estou
aguardando as demais palestras mencionadas pela Rosane.
A Rosane deu um show de conhecimento. Ela é muito
segura e transfere as informações de forma clara e objetiva.
Agregou muito conhecimento a todos que assistiram. Nota
1000. Obrigada pelo conteudo. Maria Aparecida L. F.
Takiguchi

ASSUNTO
TRATADO

PALESTRA

/ RECLAMAÇÕES: 91
SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

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

Servidor/Usuário

PVMER012021 -PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - CONT. Ótimo tema!! Excelente
palestrante, tem domínio do tema e clareza na exposição.
Parabéns.
O tema é extremamente relevante, e foi desenvolvido de
forma clara e detalhada, apesar do curto tempo. e à
palestrante Rosane!
Palestra ótima, tema importantíssimo.
Palestra muito esclarecedora, Rosane demonstrou grande
domínio sobre o tema!
Enriqueceu em muito meus conhecimentos. . Muita clareza
na abordagem e conteúdo. Parabéns Esaj.
Palestra muito esclarecedora. Ótima palestra. Assunto
extremamente relevante para os tempos atuais, não só
como servidor, mas como cidadão. Parabéns aos
envolvidos.
o tema e o dominio da palestrante!!!
A abordagem é mais do que pertinente! Excelente tema!!! A
instrutora é ótima também. Assistirei a todo o ciclo de
palestras, com certeza.
Ressalto a excelente explanação da palestrante com ótimas
fundamentações jurídicas.

PALESTRA
continuação

Servidor/Usuário

O5 ELOGIOS- PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO:
MERCADO DE TRABALHO X CAPACITISMO - Rosane
Pitanga
-Excelente palestra! O tema é extremamente
relevante, e foi desenvolvido de forma clara e
detalhada, apesar do curto tempo. Parabéns a todos
da ESAJ e à palestrante Rosane!
-Excelente palestrante. E os funcionários da ESAJ
também sempre atenciosos.
-Excelente palestrante e assessoria dos funcionários
da ESAJ, que se prontificaram a ler e acompanhar
todas as perguntas, afirmativas e relatos.

ESAJ
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12 elogios - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO - AVELE012021 – SI PRISCILA RODRIGUES
DA SILVA
-Parabéns à instrutora, muito didática.
-a Priscila foi ótima em disponibilidade de nos ensinar
e simpatia
-Deixo aqui o meu elogio à instrutora Priscila. Com
muita elegância e simpatia conduziu os trabalhos.
-Instrutora Priscilla totalmente capacitada para tal
função.
-A instrutora é excelente!! Domina a matéria e tem
muita disposição em ensinar e ajudar. Parabéns para
a Priscila.
-professora excelente dedicada, atenciosa, paciente e
voltada para aplicação pratica e logica da matéria no
dia a dia da rotina cartorial.
-EXCELENTE INSTRUTORA.
-Professora Priscila muito acessível, e inclusive
disposta a ajudar fora do horário da aula para dirimir
dúvidas relativas a processamento.
-Curso muito bom.
-O curso foi excelente.
-Bom Curso.
-Excelente curso!
-ESAJ dando suporte em todos os momentos.

Curso
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9 elogios - PALESTRA GRAVADA - ENTREGA
VOLUNTÁRIA, PARTO ANÔNIMO E ADOÇÃO EM
ÉPOCA DE PANDEMIA - PGADO012021-JUIZ DANIEL
KONDER
-curso excelente
-Assunto muito importante para a realidade do País.
-Excelente palestra.
-Ótimo conteúdo para a equipe técnica da Infância.
-Aborda os temas de maneira clara e objetiva, o que
facilita o entendimento de quem está assistindo e
PALESTRA GRAVADA
buscando apreender novos conteúdos.
-O palestrante apresentou o assunto de forma clara.
Se o mesmo não mencionasse que no inicio o nervoso
não perceberíamos. Parabéns a todos envolvidos!
-Excelente explanação do conteúdo e didática do
magistrado.
-Gostaria de parabenizar o palestrante
-Dr. Daniel excelente muito claro na explicaçao.

2 elogios - PALESTRA GRAVADA - ENTREGA
VOLUNTÁRIA, PARTO ANÔNIMO E ADOÇÃO EM
ÉPOCA DE PANDEMIA - PGADO012021-JUIZ DANIEL
KONDER
-Parabéns ESAJ por oportunizar o estudo sem que seja
necessário o deslocamento. Também pela alta
qualidade e domínio dos palestrantes sobre os
assuntos propostos.
-Equipe de suporte! Todos ótimos.

ESAJ

Servidor/Usuário

8 elogios - PALESTRA GRAVADA - REVISÃO JUDICIAL
DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM TEMPOS DE
PANDEMIA - PGCOM012021-JUIZ DANIEL KONDER
-Palestrante demonstrou domínio do assunto e
manteve o foco.
-Ótimo instrutor.
-Excelente professor. Já fiz outras palestras com ele e
sempre gosto muito da didática.
-Excelente ouvir a prática dele. Ajuda a memorizar os
exemplos.
-O Palestrante foi objetivo na explanação do
conteúdo.
-só podem existir elogios
-Tema atual. Muito boa opção de palestra.
-excelente

PALESTRA GRAVADA

Servidor/Usuário

19 elogios - PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS
DIREITOS DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE
PANDEMIA? - PGCON012021-JUIZ JOSÉ GUILHERME
WERNER
-excelente o tema
-Palestra muito esclarecedora.
-Muito útil no nosso dia a dia do trabalho.
-Excelente palestra com conteúdo atualizado.
-agora consegui me familiarizar com o moodle.
-Ótimo palestrante.
-Linguagem objetiva, direta e simples na abordagem
do conteúdo programático, desde os comentários
traçados quanto aos aspectos sociais, envolvendo a
legislação vigente, até menção ao estado de coisas
vivenciado pela sociedade, em relação direta com a
pandemia. Parabéns!
-Mais uma vez excelente preparação do palestrante.
O tema foi muito bem desenvolvido, muito boa aula.
-O Palestrante foi excelente. Objetivo e didático com
os slides, explanou de forma clara o assunto. Está de
parabéns!
-Boa apresentação do juiz e toda equipe envolvida.
-Excelente didática, bem atualizado, maravilhosa
explanação.

PALESTRA GRAVADA
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3 elogios - PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS
DIREITOS DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE
PANDEMIA? - PGCON012021-JUIZ JOSÉ GUILHERME
WERNER
-Parabéns à ESAJ pela iniciativa.
-À equipe envolvida em todo o processo de
disponibilização da palestra para o servidor, bem
como pela escolha do tema tão atual e presente no
cotidiano.
-As palestras EAD são ótimas porque todos os colegas
em todas as comarcas têm acesso

3 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
CARTÓRIOS - JUIZADOS - PJECA022021
-Trabalho feito com muito empenho e dedicação.
Muito obrigada a todos que participaram desse
projeto e que disponibilizaram tempo para gerar
valor. Excelente trabalho!
-Otimos professores
-Tudo otimo

2 ELOGIOS - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA - PJEOJ022021
-O conteúdo acrescenta muito em questão de
conhecimento quanto ao PJE.

ESAJ

Curso

Curso
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6 Elogios PGDAN012021 - PALESTRA GRAVADA - A
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL À LUZ DA
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - Dra. Flavia de
Almeida.
-Excelente professora, passa muito bem o conteúdo.
-Palestra ótima.
-Professora Flavia, a Srª é o máximo.
-Dou o parabéns à palestrante pela clareza e didática
com que abordou o tema exposto.
-Dra Flávia é maravilhosa palestrante.
-É sempre muito bom poder construir conhecimento
com base em um tema ainda bastante polêmico em
virtude de sua divergência na esfera jurídica entre os
maiores doutrinadores e julgadores que tanto
dominam e aplicam a indenização por danos morais
aos casos concretos de um modo geral. Muito
obrigado. Parabéns!
Dra. Flavia é excelente.

PALESTRA GRAVADA

12 elogios PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA- MI
Daniel Konder de Almeida. Excelente palestra!
O conteúdo trabalhado foi muito bom, com bastante
relação com a minha prática de trabalho.
Tema sempre atual e abordagem necessária.Excelente
explanação sobre temática que merece muita atenção

Servidor/Usuário
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Palestra brilhante, que mostra o domínio da matéria e
todas as dificuldades para a realização da adoção
tardia.
Excelente aula!!
ótima palestra
Excelente domínio de conteúdo que tanta polêmica
ainda gera atualmente, o que traduz o quanto a
sociedade necessita se atualizar no sentido de se abrir
à maior conscientização quanto ao papel de
possibilitar cada vez mais a formação moral do
indivíduo dela integrante, proporcionando-lhe todos
os meios hábeis àqueles carentes de pais, de afeto, de
orientação. Parabéns! Muito obrigado

1 elogio PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA
Parabéns ESAJ, a variedade de palestras, a qualidade
e o conteúdo estão excelentes.

ESAJ

3 elogios PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO
ECONÔMICO DA DISCUSSÃO TRIBUTÁRIAPGECO012021- MI Dra. Letícia D'aiuto.
servidor/usuário

servidor/usuário

-Excelente. Dra. Letícia poderia brindar a todos nós e
ao Direito Tributário com uma obra técnica de sua
lavra.
Excelente o curso,a Dr. Leticia tem um jeito muito
especial de abordar os temas.
Dra. Le\cia, vc é o máximo! Sou sua fã!

PALESTRA GRAVADA

20 elogios PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021 Palestrante Lívia Leal.
MUITO BOM
Tema atual. Muito interessante!
Parabéns pela excelente palestra.
Adorei a palestra. Muto interessante!
"PARABÉNS!!!
EXCELENTE!!!
PRIVILÉGIO ASSISTIR UMA PALESTRA COM ESTA Drª E
SOBRE ESSE ASSUNTO!" so podemos elogiar
PALESTRA GRAVADA
Excelente palestra!
EXCELENTE AULA!!!!
Excelente palestra, conteúdo atual e importante.
Adorei.
Tema interessantíssimo e muito atual. Gostaria de
parabenizar a palestrante pela clareza na exposição.
MARAVILHOSO O CURSO MUITO ATUAL A palestra é
muito boa e a palestrante explica com muita
clareza.Excelente palestra, tema atual, abordagem
didá\ca e informa\va.
Excelente palestra. Tema muito relevante.

servidor/usuário

CONT. PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021
Excelente apresentação e abordagem do conteúdo
programático do início ao fim da palestra. Linguagem
objetiva, simples e de fácil compreensão. Excepcional
domínio e desenvoltura acerca do tema tratado,
ainda mais se se considerar o fato de ter sido
realizada a explanação ao vivo. E o trecho que mais
considerei simplesmente sensacional de ser
observado foi referente à frase "A internet deu voz
aos idiotas!", cujo autor não lembro, e que encerra
PALESTRA GRAVADA
verdadeira crítica às pessoas carentes de atenção de
algum modo e que tudo fazem para serem "ouvidas"
através e no mundo virtual, principalmente para
obterem lucro mediante a propagação de falsas
no_cias à sociedade! Parabéns, Lívia!!!
ÓTIMA PALESTRA. ÓTIMA PROFESSORA. TEMA
ATUALÍSSIMO. Professora mais didá\ca que ela
impossível. Nem sen\ o tempo passar.
Parabéns pelo tema e pela abordagem da palestrante.
Professora excelente. Parabéns !
maravilhosa exposicao da palestrante
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1 elogio PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021
Equipe TOP da ESAJ. Palestras atuais e importantes.

ESAJ
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1 elogio 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) PGMAR 012021. Palestrante: Livia Teixeira
Leal.
Parabéns quem organizou as palestras e a palestrante.

26 elogios-PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL,
EXTENSA E SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel
Konder de Almeida
-(10) Excelente palestra.
-Gostaria de elogiar sinceramente a escolha dos
temas e o conteúdo ministrado nessa série de
palestras.
-O palestrante possui pleno conhecimento sobre o
assunto e tem segurança e didática!
-Excelente palestrante! Muito didático e conhecedor
do tema abordado! Parabéns para ele! -O juiz Daniel
Konder possui excelente oratória e domínio do tema
abordado. Excelente!!!
-Professor bom transmite de forma clara

ESAJ

PALESTRA GRAVADA

CONTINUAÇÃO - -PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA
NATURAL, EXTENSA E SUBSTITUTA - PGFAM012021MI Daniel Konder de Almeida

servidor/Usuário

-Preferia a prova sobre Adoção que tirei 100
-O palestrante é excelente! Linguagem clara, acessível
e muito agradável!
-a exposição prendeu a atenção. palestra bastante
densa, em termos de conteúdo, mas transmitido com
bastante tranquilidade.
-O palestrante fez uma excelente palestra, abordando
profundamente o tema e exemplificando a teoria.
Parabéns!
-O palestrante demonstra total domínio sobre o tema,
com linguagem extremamente acessível, respostas
claras às dúvidas levantadas. Enfim, muito bom!
-MUITO BOA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEGENDAS

Palestra
continuação
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6 elogio 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) PGMAR 012021. Palestrante: Livia Teixeira
Leal
"A exposição dos conhecimentos pela palestrante foi
muito bem feita. Parabéns pela didática! João
Adailton - OJA na Central de Mandados da Comarca
de Macaé."
Excelente conteúdo.
PALESTRA GRAVADA
Excelente palestra e o tema é muito pertinente ao
período da pandemia, em que houve um processo
massivo de digitalização do trabalho, educação, lazer
e de outros aspectos da vida cotidiana. A palestrante
demonstrou amplo domínio sobre o tema e
esclareceu os assuntos de maneira didá\ca.
Excelente palestra.
Assistiria mais palestras com a Dra. Lívia :)
Parabéns quem organizou as palestras e a
palestrante.

servidor/Usuário

3 elogios - AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO EM VARA CRIMINAL - AVPEV012021
SI DARLAN ALVES MOULIN
-bom professor
-Gostei muito do curso. Tem tudo a ver com nossa
rotina cartorária.
-Curso excelente!

CURSO
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24 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA - PACOTE
ANTICRIME E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO
PENAL - PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
-ADOREI A PALESTRA QUE CONTOU COM DOMINIO
TOTAL DO PROFESSOR NA TRANSMISSÃO DO SEU
CONTEUDO.
-Tema atual, conhecimento e linguagem acessível do
expositor merecem destaques.
-Tema bastante atual. Exposição clara. Aguardando a
sequência com as aulas restantes sobre o tema. -A
PALESTRA GRAVADA
equipe da esaj e o palestrante são ótimos. -ótima
palestra (9)
-Excelente professor, muito didático e claro na
apresentação do conteúdo.
-Palestrante com excelente domínio do assunto.
-Gostei de sua aula dada de maneira simples para a
realidade exaustiva dos servidores. Foi um prazer tb
estar em sua aula. Gratidão.
-EXCELENTE PROFESSOR (6)
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46 elogios- PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021. Adorei a palestra!!!
"eu gostei muito da explanação inclusive a palestrante
me tirou umas dúvidas no final a palestra. Ana Paula
Fonseca cabral mat.01/30880"
Boa noite muito o conteudo gostei muito
ÒTIMA PALESTRA
Obrigada, por nos proporcionar excelente palestra.
EXCELENTE TEMA.
TEMA MTO IMPORTANTE, PRINCIPALMENTE NOS
DIAS DE HOJE.
Patestrante atenciosa e disposta a responder as
perguntas apresentadas. Apresentou temas
relevantes ao nosso contexto social.
"Sugiro que a Tatiana faça outras palestras tais como
essa que foi um presente para nós servidores.
-A palestrante transmite conhecimento com muita
clareza e objetividade.""

2 elogios. PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021. Excelente iniciativa da
ESAJ
Excelente a ideia da Esaj de disponibilizar palestras ao
vivo a distância bem como cursos, tendo em vista que
muitos de nós servidores trabalhamos longe de
nossas residências e o ensino à distância só nos ajuda.

Palestra

ESAJ
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06 Elogios - AVPRO012021 - AULA AO VIVO - O
ESTUDO DA POSSE E DA PROPRIEDADE À LUZ DA
FUNÇÃO SOCIAL.
curso foi excelente! Valeu muito!!
Excelente curso. Professor transmite conhecimento
de forma clara e didática.
Professor sabedor da materia.
ótimo curso e esclarecedor
excelente curso
o curso foi muito proveitoso e útil

CURSO
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02 Elogios - WVFPJ012021 - WORKSHOP AO VIVO FERRAMENTAS DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA.
Excelente curso. Irei recomendar para todos do
gabinete se inscreverem também.

CURSO
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127 ELOGIOS -PALESTRA AO VIVO: RODEIOS E
VAQUEJADAS: ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? PVROD012021
-Excelente abordar juridicamente um tema
negligenciado como este. Agrega ao nosso
conhecimento e instiga a pesquisar a legislação
extensa que se discutiu.
-Tema rico, inusitado e de grande relevância, visto q
se confunde diversão com tortura animal, havendo
legislação permitindo tal fato
-A MELHOR PALESTRA QUE JÁ ASSISTI, FOI MUITO
BOM SABER COMO PROCEDER PARA AJUDAR OS
ANIMAIS, NÓS SOMOS A VOZ DOS ANIMAIS, RESPEITO
PELA VIDA QUE DEUS NOS DEU E PODE TER CERTEZA
QUE ISSO NÃO PASSA DESPERCEBIDO AOS SEUS
OLHOS, MUITO OBRIGADA.
-Achei excelente o tema, aparentemente geral, sem o
peso de leis e assuntos estritamente jurídicos, mas
que tinha também diversos ensinamentos e leis
envolvidas. Um tema assim é mais interessante e nos
envolve na discussão, levando inclusive a pensarmos
sobre um fato que acontece no nosso país e que não
paramos para analisar.
-Esaj sempre trazendo palestras muito elucidativas

Palestra
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4 elogios- AULA AO VIVO - AVALIAÇÃO DE BENS AVABI012021 – SI Sandro Pereira da Silva
-Excelência na transmissão de conhecimento do
Professor Sandro
-Sandro foi preciso e objetivo na explanação da
matéria.
-Excelente aprendizado para a prática da função
-PROFESSOR E CONTEUDO MUITO BOM.

CURSO
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99 elogios - PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
-Excelente tema para quem trabalha em gabinete de
Vara Cível. Temática viva e atual para a Regional Barra
da Tijuca. Grata pela oportunidade.
-Parabéns para Drª Flávia de Almeida Viveiros de
Castro, pois a palestra foi excelente, com muito
domínio!
-Clareza e didática.
-PALESTRANTE EXCELENTE ! COMUNICAÇÃO CLARA E
OBJETIVA COM TEMA COMPLEXO COM MUITA
INFORMAÇÃO NOVA. PARABÉNS!
-A ferramenta disponibilizada facilita o acesso do
usuário aos cursos.
-É o primeiro ano em que me utilizo de Palestras no
sistema EAD no TJRJ e tenho me surpreendido
gratamente com a qualidade das palestrantes.
-Muito bom essa disponibilidade de cursos.
-Demonstra real conhecimento do assunto, o que
estimula os ouvintes a buscar saber mais a respeito.

Palestra
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- PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
CONTINUAÇÃO:
-Muito esclarecedora e atual. Excelente oratoria da
Dra Flavia. Muito boa a escolha do tema.
-Tema bastante interessante e atual com pertinência
ao meu trabalho.
-Precisei de um atendimento (dúvida) pela ESAJ e a
Sra. Mônica, prontamente me atendeu e orientou
Parabéns pela simpatia e retorno rápido e registro
meu de agradecimento.
-A abordagem do tema, por ser novo, foi muito
precisa, direta. Poucas vezes vista nas palestras
apresentadas. Parabéns!!!!!
-(56) EXCELENTE PALESTRA

Palestra
continuação

servidor/Usuário

4 ELOGIOS - WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO
MICROSOFT TEAMS - WVAMT012021
-O instrutor, além de conhecedor mesmo do assunto,
foi muito paciente e atencioso, especialmente,
quando havia falhas na internet, o que não é
incomum quando se trata de internet. Está de
parabéns Renato Cidade Baptista.
-Aula muito didática e muito bem bem ministrada.
Parabéns ao instrutor. Material de primeira. Show!
-Adorei a aula do Renato! Muito didático com uma
linguagem clara e objetiva!
-Excelente colega de TJ, conseguindo explanar da
forma mais lúdica possível todo o conteúdo do
programa.

Palestrante
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21 ELOGIOS - PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA
PENHA E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PGURG012021
-GOSTARIA DE DEIXAR REGISTRADO QUE A PALESTRA
FOI EXCELENTE. CONTEÚDO ATUALIZADO,RICO EM
DETALHES E A DRA. ADRIANA É ESPETACULAR.
MUITO OBRIGADA PELO CONTEUDO.
-Excelente palestra! Conhecimentos muito úteis para
o meu dia a dia no trabalho.
PALESTRA GRAVADA
-Excelente palestra realizada por quem realmente
entende da matéria!
-Tema relevantíssimo e necessário, que a doutora
palestrante soube tratar com leveza.
-Além de transmitir simpatia na forma como aborda o
tema a que se propõe, a seriedade representa sua
marca para tratar de assunto tão delicado, que,
lamentavelmente, ainda persiste na cultura da
sociedade. Parabéns pela palestra, saúde e paz de
espírito!
4- Elogios - AVEXA01201 - AULA AO VIVO - EXCEL
AVANÇADO . Zanoni Maia
O curso foi ótimo e contribuiu para aprimorar a rotina
de trabalho.
Professor muito capaz. Domina totalmente a matéria
e tem uma didática ótima.
Professor com bastante paciência e tranquilidade.
Mais cursos como esse para melhora nossa formação

CURSO

servidor/Usuário

servidor/Usuário

11 Elogios - PALESTRA GRAVADA - A PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTOS PGPRE012021 tudo perfeito.
Excelente professora.
A professora é excelente!
Excelente aula.
Excelente Palestra.
Ótima palestrante.

PALESTRA GRAVADA

09 Elogios - PGTRI012021 - PALESTRA GRAVADA - 150
DIAS DE TRABALHO SOMENTE PARA PAGAR TRIBUTOS
Professora
excelente!
PALESTRA GRAVADA
Muito bom ter novas opções de palestras, com temas
atuais.
Excelente palestra.
Parabéns pela qualidade das palestras.
Excelente palestra.

servidor/Usuário

103 Elogios - PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO:
DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA.
Luciano de Moura
Muito interessante a palestra. Esclarecedora.
Palestrante com bastante conhecimento do assunto.
òtima palestra e ótimo tema.
Parabéns pelo tema. Sempre atual.
Boa apresentação. Demonstrou bom conhecimento
da matéria. Parabéns ao palestrante, bem como aos
organizadores.
O Instrutor é sempre muito preocupado em fornecer
instruções relevantes pertinentes ao servidor.
Excelente palestra. Parabéns .
As palestras sobre nossos direitos sempre são de
grande valia. Mostram-se elucidativas e nos trazem
importantes respostas para nossos anceios.

Palestra

ITEM

servidor/Usuário

102 ELOGIOS - PALESTRA AO VIVO: FEMINICÍDIO E A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - PVDIO012021
-Excelente tema! Atual e necessário, a meu ver, no
currículo escolar. A tutora tem total domínio do
assunto e foi bastante abrangente. Parabéns!!
-Excelente palestrante a Dra. Katerine. Possui muito
domínio sobre o assunto. Achei interessante conhecer
o Projeto Violeta Laranja.
-Tema muito atual, com as devidas orientações para
que a sociedade possa ser socorrida pelo Judiciário
em conjunto com DP e MP.
-Excelente abordagem do tema, atual e de
conscientização.
-Tema bastante importante para todos os servidores,
informações úteis para todos, independetemente da
lotação de cada um.Claudia Barciela de Brito e Silva
-Excelente!!! A disponibilidade de palestras, cursos
pertinentes ao tema ajudará na conscientização da
importância, bem como, no conhecimento das
medidas jurídicas e públicas para o tratamento e a
prevenção.
-Parabéns à ESAJ pela iniciativa!
Parabéns à Magistrada pela excelente explanação.
Palestra de extrema relevância. Deve ser amplamente
divulgada e reproduzida.

Palestra

USUÁRIO

SUGESTÃO

ASSUNTO
TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

servidor/Usuário

servidor/Usuário

servidor/Usuário

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO AVELE012021 – SI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA
1-que fosse ampliada a carga horaria de curso para
que a aula fosse dada compassadamente e
pudéssemos ver como mais detalhes a parte pratica
da matéria.
2-O CURSO NECESSITA DE MAIS HORAS Á DISPOSIÇÃO
DO INSTRUTOR, FACILITANDO O TRABALHO DA
INSTRUTORA, BEM COMO O MELHOR APRENDIZADO
PELOS ALUNOS.
AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO AVELE012021 – SI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA
1-precisamos de mais cursos assim.
2-Deveríamos ter mais cursos como esse, específico
para cada competência cível, fazenda pública, família,
criminal e etc. Há particularidades. Inclusive curso de
PLANTÕES.

Carga horária

Curso

PALESTRA GRAVADA - ENTREGA VOLUNTÁRIA, PARTO
ANÔNIMO E ADOÇÃO EM ÉPOCA DE PANDEMIA PGADO012021-JUIZ DANIEL KONDER
1-Entendo que este tema precisa ser discutido com
toda a sociedade para que possamos garantir o que
está expresso em Lei.
PALESTRA GRAVADA
2-O palestrante poderia ser convidado para ministrar
outras palestras.
3-Outra palestra com a continuação do conteúdo
faltante seria ótimo.
4-que tenham mais palestras como esta.

SEDAC

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

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ tem promovido ciclos de
palestras com o mesmo
palestrante. O palestrante em
tese realizou um ciclo no ano
de 2020 que em breve estará
disponível em formato de
palestras gravadas. Obrigado
pela participação.

servidor/Usuário

servidor/Usuário

servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA - REVISÃO JUDICIAL DE
CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
- PGCOM012021-JUIZ DANIEL KONDER
1-Tive que voltar o vídeo algumas vezes para
entender o assunto e ler o que estava na tela, acessar
a lei em outra janela. Gostaria de um resumo do
material.
2-Gostaria de ter acesso ao material usado na aula,
pois seria muito útil no dia a dia, ainda é um tema que
causa muitas dúvidas.

PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS DIREITOS DO
CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA? PGCON012021-JUIZ JOSÉ GUILHERME WERNER
1-Gostaria de palestras que tivessem uma aplicação
mais prática na vida de uma vara cível.
2-Por mais palestras envolventes como essa.
3-mais temas relevantes como esse.
4-gostaria de sugerir outras palestras com o juiz.
5-Gostaria de mais palestras semelhantes

2 SUGESTÕES - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO
AOS CARTÓRIOS - JUIZADOS - PJECA022021
-Que sejam disponibilizados novos treinamentos.
-Precisamos de mais cursos. Ainda há muito assunto
pra explorar em se tratando de PJe.

Material didático

PALESTRA GRAVADA

Curso - EAD

SEDAC

AS palestras não possuem
material didático e os slides
são de uso do instrutor.
Obrigada pela participação.

SEDAC

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

S
U
G
E
S
T
Ã
O

2 SUGESTÕES - VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO
AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PJEOJ022021

servidor/Usuário

Servidor/Usuário

A FORMA DE EXPOR É UM POUCO RÁPIDA, MAS
COMO É POSSÍVEL VOLTAR O VÍDEO, ESSE RECURSO
SUPRE. SUGESTÃO SERIA FALAR DE FORMA MAIS
PAUSADA.
A avaliação foi muito inadequada. Como vou lembrar
se o botão de "anexo" está do lado direito ou
esquerdo? Só utilizando que guardaremos, como na
antiga datilografia (hoje digitação), não sabíamos a
posição das letras.

Verificação de
aprendizagem

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Novas palestras sobre Infância e Juventude ou Vara
de Família.
PALESTRA GRAVADA
2-Gostaria que mais palestras com temas
direcionados às equipes técnicas fossem oferecidas e
em mais dias, com mais tempo para assistirmos.
3-Solicitamos seja disponibilizado sempre conteúdo
que traga aos servidores acréscimo de conhecimento
com potencial qualificação na prestação jurisdicional.

SEDAC

O aluno pode recorrer das
questões elaboradas pelo
conteudista. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de
palestras sobre diversos temas
em 2021. As palestras gravadas
serão oferecidas com prazo
maior de realização. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Achei muito cansativa a palestra. Acredito que em
forma de slides explicativos seja mais agradável e
motivador.

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Faltou um material de apoio.

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Não sei se seria possível legendar as falas dos
palestrantes ou intérprete de LIBRAS para o público
não ouvinte.

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Ao final, mostrar para o aluno, quais questões ele
errou.

PALESTRA GRAVADA

Material didático

Infraestrutura

Verificação de
aprendizagem

SEDAC

A palestra é no formato de
videoaula, talvez seja o caso de
o aluno escolher outra
modalidade de ação de
capacitação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

DITEC

As palestras gravadas
disponibilizadas na página da
ESAJ são legendadas, basta
ativar o botão de legendas no
canto inferior direito do vídeo.
Obrigado pela participação.

SECIN

A plataforma informa as
questões com respostas certas
e erradas quando você finaliza
a tentativa, e passará a
informar o tempo de fala do
palestrante correspondente ao
gabarito. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-Que sejam realizadas mais palestras sobre Direito
Imobiliário, tema interessante e muito presente no
nosso trabalho.
2-por mais palestras como esta
3-Sugiro novas palestras sobre o tema. Muito
instigante!
4-Por mais aulas como essa !!!
5-Espero outras palestras no mesmo nível de
informação.
6-Trazer temas diferenciados como desse curso.
7-Gostaria de participar de outras palestras
esclarecedoras como esta.
8-Outros cursos sobre o tema
9-CONTINUAR A OFERECER PALESTRAS COM
INFORMAÇÕES NOVAS.
10-mais cursos jurídicos
11-Sugiro mais palestras, com variados temas,
ministradas pela Drª Flávia.
PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-O tema da palestra é importante, onde deveria se
estender em outros dias uma vez, por ser muito
abrangente.
PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-Sempre ter palestras ao vivo como contagem de
pontos para o servidor.

Palestra

Carga horária

Pontuação

SEDAC

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

SEDAC

A Dra. Flávia tem contemplado
a ESAJ com temas diversos,
inclusive com minicurso que
em breve estará na grade.
Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-Disponibilização de material de apoio.

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Realizar sempre cursos desse tipo de conteúdo.
Acrescenta muito.
2-A ESAJ poderia formar mais turmas com esta
professora. Aprendi muito com ela. Parabéns!
3-Sugiro novas palestras abordando essas questões de
inclusão social.
4-Maior oferta de palestras ao vivo
5-Mais cursos sobre este tema deveriam ser
ministrados
6-Essa palestra realmente acrescentou muitas
informações e dados úteis para o meu dia a dia
profissional e pessoal. A Esaj poderia fazer mais
palestras sobre o tema. Obrigado à professora e à
Esaj.
7-Sugrio uma capacitação sobre doença mental no
ambiente de trabalho
8-O assunto em questão merecia um curso. O tempo
da palestra é muito curto pra que possamos adquirir
mais conhecimentos acerca do conteúdo.

Material didático

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

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

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PVMER012021 - -CONTINUAÇÃO:
9-Que esse tema seja cada vez mais explorado, pois
há uma grande carência em debates e conscientização
nessa area.
10-Poderia se estender aos readaptados tais
ponderações, como fazem mal aos readaptados o
egocentrismo e egoismo de muita gente que não tem
um pingo de empatia e solidariedade com o
sofrimento alheio.
11-O TJRJ deveria realizar mais cursos como este.
Muitas vezes os colegas de trabalho acabam tendo
atitudes capacitistas não por preconceito ou maldade,
mas sim por não saber como agir.
12-De igual forma, seria fundamental um tempo de
interlocução entre o palestrante e o participante,
mesmo que só por alguns minutos.
13-Mais palestras como essa e com essa palestrante.
14-Por mais palestras com a Rosane envolvendo o
tema.
15-Sugiro mais palestras sobre o tema, eis que
relevante para nós, operadores do direito, além do
que enriquecedor para a nossa vida cotidiana.

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Capacitar os servidores com cursos de linguagem de
Libras.
2-Importante ressaltar que senti falta de um
intérprete de Libras, visto que foi abordada a questão
de acessibilidade. Talvez, valesse a oportunidade de
uma próxima vez.

Palestra
continuação

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

Infelizmente não temos no
nosso quadro de instrutores
servidores com essa
qualificação. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Minha sugestão é a professora disponibilizar os links
dos vídeos apresentados, pois foram muito
interessantes.

Material didático

SEDAC

O aluno pode solicitar via chat
durante a própria palestra
indicação de livros e links.
Obrigado pela participação.

DIDES

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

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Palestras com horários mais diversificados.

Horários das
palestras

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Penso que deveria ser realizada em uma plataforma
com um acesso mais amigável.
2-O navegador poderia ser direto pelo teams, um
icone.
3-Sugiro que as perguntas e respostas lançadas sejam
de alguma forma respondidas e que posteriormente
pudessem ser visualizadas no sistema.

Plataforma

Servidor/Usuário

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Precisava de mais tempo para perguntas e
respostas.

Servidor/Usuário

PGDAN012021 - PALESTRA GRAVADA - A
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL À LUZ DA
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - Mais palestras sobre
temas que envolvam o emocional dos servidores face
a Pandemia.

Servidor/Usuário

PGDAN012021 - PALESTRA GRAVADA - A
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL À LUZ DA
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - Minha sugestão é
acabar com as provas.

Servidor/Usuário

PGDAN012021 - PALESTRA GRAVADA - A
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL À LUZ DA
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA- Desejamos a
realização/disponibilização de palestras, cada vez
mais, aos servidores. É muito importante não só para
a capacitação no desempenho da função, mas,
acrescenta conhecimento jurídico

Carga horária

PALESTRA

Verificação de
aprendizagem

PALESTRA

SEDAC

As palestras são programadas
para 2 horas, sendo 20
minutos para responder
perguntas, o que tem atendido
na grande maioria das vezes.
Iniciamos oferencendo
palestras de 2h e 30m e não foi
produtivo. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

Direção

A verificação de aprendizagem
foi instituída com intuito de
motivar os participantes para
um melhor aproveitamento dos
cursos, além de ser uma
recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
cursos de capacitação de
servidores. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

Servidor/Usuário

servidor/Usuário

servidor/Usuário

servidor/Usuário

1 sugestão PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA - As
palestras são muito longas. Creio que uma hora é o
suficiente (mais 20 minutos para questões dos
participantes) para desenvolver questões de forma
didá\ca.

1 sugestão PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA - O
palestrante poderia ser convidado para ministrar mais
aulas.

1 sugestão PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA- A
avaliação de aprendizagem deveria ser mais voltada
para a palestra, e não para a legislação.

3 sugestões PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA-Novas
palestras direcionadas para a Vara de Família, Infância
e Juventude.
Pedido de cursos na área de Família
Que sempre se promova palestras que nos atualize
sobre o tema da adoção

Carga horária

iNSTRUTOR

Avaliação de
aprendizagem

Palestra

SEDAC

As palestras são programadas
para 2 horas, sendo 20
minutos para responder
perguntas, o que tem atendido
satisfatoriamente. Além de não
trabalharmos com hora partida
para efeitos de
pontuação. Obrigado pela
participação

SECIN

O palestrante é magistradoinstrutor do quadro e ministra
turmas regulares nas discipiinas
em que está habilitado de
acordo com a demanda.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Todas as questões são
baseadas na fala do palestrante
e já estamos informando o
tempo de fala no gabarito de
cada questão. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

servidor/Usuário

1 sugestão PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA- Não sei
se é meu notebook, se é velhice ou se é da ESAJ, mas
me sentiria muito mais confortável se ao colocar o
som no máximo de meu notebook eu realmente
escutasse e entendesse bem ao áudio.

Infraestrutura
som

DITEC

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

DITEC

A fonte é gerada pela
inteligência artificial do
Youtube e seu tamanho
corresponde à configuração do
perfil do usuário no aplicativo
de "streaming", podendo ser
ajustada no próprio player
conforme a necessidade pelo
próprio usuário. Obrigado
pela participação.

SEDAC

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

1 sugestão PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO
ECONÔMICO DA DISCUSSÃO TRIBUTÁRIAPGECO012021- MI Dra. Letícia D'aiuto.
Gostaria de pedir para aumentar a fonte das letras,
não consigo enxergar bem nem de óculos.
PALESTRA GRAVADA

servidor/usuário

servidor/Usuário

1 sugestão PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021 Palestrante Lívia Leal. mais
palestras semelhantes

Palestra

servidor/Usuário

servidor/Usuário

1 sugestão PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021 Palestrante Lívia Leal.
Quando pausamos e retornamos ele reinicia
3 Sugestões PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021.
-Sen\ falta uma apresentação mais dinâmica.
-Que a Instrutora melhore um pouco a dinâmica da
palestra. Fala muito pausado, bem lenta mesmo o que
causa um pouco de monotonia.
-"-Palestrante deveria procurar recursos p melhorar a
performance. Tem conteúdo, mas se expressa mal.
Sem didática. Muitas pausas na fala. Tipo (éééé) entre
uma palavra e outra. Palestra monótona

Plataforma

Palestrante

DITEC

O vídeo encontra-se em
perfeitas condições na página
da ESAJ. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A palestra recebeu
aproximadamente 50 elogios
iremos repassar as sugestões
para a palestrante, que no
entanto recebeu muito elogios.
Obrigado pela participação.

servidor/Usuário

servidor/Usuário

9 sugestões PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021 GOSTEI MUITO. QUE
VENHAM MAIS PALESTRAS COM ESSE TEMA.
GOSTARIA DE MAIS PALESTRA PELA ESAJ
-Sempre ter palestras ao vivo sendo válidas como
horas para o servidor, mesmo fora da pandemia
-Sugiro mais palestra sobre o tema em questão, eis
que muito elucida\vo, além de ser bem atual.-"Sugiro
que a Tatiana faça outras palestras tais como essa que
foi um presente para nós servidores.
-A palestrante transmite conhecimento com muita
clareza e obje\vidade."
-Que tenha outros horários opcionais.
-Solicito palestras relacionadas ao processamento e à
digitação toda vez que mudar uma lei ou um ato ou
um provimento
-A palestra foi muito boa e importantíssima para a
sensibilização de nós, servidores, sobre um tema tão
relevante e útil no nosso dia a dia no fórum.
-Sugiro que tais temas sejam fortemente abordados
no PIA, para os novos servidores.
Que seja disponibilizado mais palestras sobre o tema.
É de suma importância para conscientização e romper
com a naturalização de comportamentos racistas.
-Necessitamos de mais palestras para a equipe técnica
do Tribunal, a exemplo dessa, mas com profissionais
mais
qualiﬁcados.
1 sugestão
PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021 Maior divulgação do
conteúdo da palestra ao TJRJ

palestra

Divulgação

SEDAC

A instrutora vem promovendo
ciclos de palestras no ano de
2020 e 2021, peço que
acompanhe a programação.
Quanto aos horários estes
estão em consonância com a
agenda do palestrante. Mas
temos tentado oferecer pela
manhã e a tarde.Obrigado pela
participação.

DIDES

As palestras têm sido
amplamente divulgadas por
diversos canais e contam com
um público em torno de 500
servidores por palestra.
Obrigado pela participação.

servidor/Usuário

servidor/Usuário

servidor/Usuário

1 sugestões PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021
-Por acaso há algum congestionamento para
Avaliação de reação qdo as palestras são ao vivo?
Entro e saio várias vezes até conseguir avaliar.
1 sugestões PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021
-Poderia ser também aplicada a Avaliação de
Aprendizagem para esta palestra.
3 sugestões PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021
-Que seja disponibilizado mais palestras sobre o tema.
É de suma importância para conscientização e romper
com a naturalização de comportamentos racistas.
-A tematica é assaz importante e merece ser objeto
de mais eventos como esse.
-Poderia virar um curso .

Plataforma

Verificação de
aprendizagem

palestra

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

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

SEDAC

Em breve teremos alguns
cursos abordando o direito das
minorias. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

4 Sugestões PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021.
-Conexão do Tribunal muito ruim.
-Maior facilidade de acesso a plataforma
-Muito lento para abrir de novo para fazer a avaliação
de reação deveria ser no próprio teans
Necessidade de melhora da plataforma de acesso

Plataforma

DITEC

Possivelmente alguma variação
da rede corporativa causou o
impacto indesejado, pois, em
regra, não possuímos
lentidão na plataforma de
ensino a distância. É um
servidor dedicado a este
serviço somente. Em relação à
facilidade de acesso,
entendemos que seguimos
uma interface padrão adotada
por diversas instituições
públicas e privadas e que
atende ao propósito. Quanto a
avaliação de reação no TEAMS,
é inapropriado, pois a
plataforma é integrada ao
sistema de controle de cursos
da ESAJ. Se no TEAMS,
demandará um enorme
trabalho manual para a
captação destes dados e
inserção no SCC. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

AVPRO012021 - AULA AO VIVO - O ESTUDO DA POSSE
E DA PROPRIEDADE À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL.
-Gostaria apenas de sugerir que quando o professor
não puder dar a aula no dia agendado, a substituição
ocorra em dia e hora que não ocorra outro curso para
não prejudicar quem está inscrito em ambos. Que
ocorra essa pré-verificação antes de remarcar a aula.

AVPRO012021 - AULA AO VIVO - O ESTUDO DA POSSE
E DA PROPRIEDADE À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL. Acho
que o suporte deveria estar mais presente, quando a
aula é ao vivo.

WVFPJ012021 - WORKSHOP AO VIVO - FERRAMENTAS
DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA - -Deixar aberto o
acesso à gravação da aula.

calendário

suporte

GRAVAÇÃO DE
AULAS

DIDES

Evitamos ao máximo alterar a
data de uma aula, porém,
eventualmente, temos a
necessidade de fazê-lo. Essas
alterações levam em conta
diversos fatores, como
disponibilidade do instrutor,
disponibilidade de sala de aula
(mesmo virtual), considerando
ainda os dias e horários préagendados. Obrigado pela
participação.

DIDES

A equipe da apoio da ESAJ está
presente em todas as aulas,
porém, atua em diversas
turmas ao mesmo tempo, não
sendo possível ficar 100% do
tempo dedicada a uma só aula.
Obrigado pela participação.

DIEPE

Há todo um método de
disponlbilização que envolve
inscrição, lançamento de
frequência, etc. Por isso não é
possível a disponibilização pura
e simples das aulas gravadas.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PALESTRA AO VIVO: RODEIOS E VAQUEJADAS:
ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? - PVROD012021
(17)
-O assunto é muito sério e deve ser mais debatido
outras vezes para atingir um maior número de
pessoas. Muitos não têm noção do que ocorre nestes
eventos.
-Ter mais Palestra COMO essas! Amei a Juíza.
-Mais palestras sobre o tema e com essa Magistrada
tão competente e conscienciosa!
-Mais temas como esse, de assuntos gerais, um saindo
um pouco (ainda que também com conteúdo jurídico)
dos temas estritamente legais.
-O tema deve continuar a ser objeto de palestras
futuras para que outros colegas possam a vir se
escrever e assim agregar novos conhecimentos.

PVROD012021 (1)
Maior tempo de duração para as palestras.

PVROD012021 (4)
-Palestra sobre reciclagem.
-Sugiro que faça uma palestra abordando o uso
consciente de materiais, o descarte correto do lixo e
reciclagem.
-Palestras sobre processamento cível, criminal, menor
infrator, sobre as leis, os provimentos, a consolidação
normativa e os atos que estão mudando, enfim, sobre
a rotina do nosso trabalho

Palestra

Carga horária

Sugestão de tema

SEDAC

Nossa ideia é continuar
abordando temas sobre o
direito das minorias e temas
sensíveis à sociedade com o
objetivo de levar ao debate e à
reflexão. Obrigado pela
participação.

SEDAC

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

SEDAC

Já tivemos palestras sobre esse
assunto mas de fato
precisamos voltar a abordar.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

PVROD012021 (2)
-Necessidade de uma plataforma mais amigável e de
fácil acesso
-Melhorar o acesso pela plataforma Moodle. Sempre
necessito repetir o login (usuário) e a senha mais de
9/10 vezes para que efetivamente compreenda as
informações e me franquie o acesso. É desgastante.

Servidor/Usuário

PVROD012021 (1)
Essa palestra pode ser gravada para que eu possa
reproduzi-la aqui, na minha cidade, onde estão
organizando ongs com a finalidade de proteção
animal ?

Servidor/Usuário

PVROD012021 (1)
Novos temas relacionados a função no trabalho - p.ex.
OJA

Plataforma

GRAVAÇÃO DE
AULAS

Sugestão de tema

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

DIEPE

Há todo um método de
disponlbilização que envolve
inscrição, lançamento de
frequência, etc. Por isso não é
possível a disponibilização pura
e simples das aulas gravadas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ tem desenvolvido cursos
específicos para atender a
categoria. Obrigada por sua
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PVROD012021 (1)
Todos os cursos deveriam ser assim, sem prova, iriam
evitar parte do grande estresse que os serventuários
desse tribunal são submetidos.

PVROD012021 (1)
Palestra sobre Lei de Falências

PVROD012021 (1)
Vídeos com os fatos narrados.

Verificação de
aprendizagem

Sugestão de tema

Material didático

Direção

Nas palestras ao Vivo não há
verificação de aprendizagem.
Nos cursos a verificação de
aprendizagem foi instituída
com intuito de motivar os
participantes para um melhor
aproveitamento, além de ser
uma recomendação do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) para cursos de
capacitação de servidores.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A lei de falências tem sido
abordada pelo instrutor
Leonardo da Silva Sant'anna no
ciclo de palestras com temas
específicos de direitos
empresarial. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A palestra foi realizada em cima
de fatos narrados e exemplo do
que acontece em rodeios e
vaquejadas. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

1 SUGESTÃO - WORKSHOP AO VIVO - AUDIÊNCIAS NO
MICROSOFT TEAMS - WVAMT012021
Deveria ser disponibilizado aos participantes a opção
do download das 3 aulas, não apenas o link para
visualização, uma vez que alguns serventuários,
principalmente estagiários que auxiliam nas
audiências, não conseguiram fazer suas inscrições em
tempo hábil, bem como ainda como forma segura de
assistir aos vídeos de forma off-line.

PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA E AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG012021
(3)
-Seria interessante uma palestra voltada para o lado
prático nos plantões quanto às questões da violência
doméstica e medidas protetivas
-Sugiro uma palestra sobre Lei Maria da Penha mais
voltada para a prática nos plantões judiciários.
Procedimentos, utilização do sistema, cadastros,
modelos de digitação. Para que possamos estar o
melhor preparados possível para essas situações, que
compõem parte relevante do acervo dos plantões
-Sugiro cursos para quem só lida com a matéria em
Plantão Judiciário.

Disponibilização/
inscrição

Tema

DIDES

Os cursos ao vivo são
elaborados considerando aulas
em tempo real, não sendo
possível disponibilizar vídeo
para participante não inscrito.
Com relação ao curso em
questão, novas turmas serão
abertas durante o ano para
atendimento da demanda.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Em breve teremos um curso
disponível na grade sobre
plantão judiciário e suas
rotinas. Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

PGURG012021 (1)
Mudar a plataforma MOODLE.

Servidor/Usuário

PGURG012021 (1)
Maior tempo ou em dois dias para a palestra

Servidor/Usuário

AVEXA01201 - AULA AO VIVO - EXCEL AVANÇADO .
Gostaria de sugerir o retorno dos cursos de Português
segmentados por tema: Concordância Nominal,
Concordância Verbal, Regência Nominal, Regência
Verbal, Oração e Período, Pontuação, Interpretação
de Textos, etc.

Plataforma

Prazo para as etapas
das tarefas

curso

DITEC

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

DITEC

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

SEDAC

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

DIEPE

A sua sugestão de fato é
interessante. Mas alguns
colegas ainda não se sentem
muito à vontade no ambiente
virtual. Por isso, voltaremos
com as aulas presenciais
quando for permitido. Mas
tendemos a considerar que a
quantidade de turmas a
distância será, daqui para a
frente, sempres superior às
presenciais. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA - A PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTOS PGPRE012021 -Pela manutenção dos curso online,
considerando que as Serventias têm poucos
funcionários . Obrigado. Carlos Alberto.
Servidor/Usuário

EAD

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PGTRI012021 - PALESTRA GRAVADA - 150 DIAS DE
TRABALHO SOMENTE PARA PAGAR TRIBUTOS .
A
palestrante demonstrou domínio sobre a matéria,
entretanto, não se aprofundou no debate sobre o
tema que dá título à palestra. Seria mais apropriado
reduzir o tempo de exposição sobre os tributos para
ganhar em debate sobre a alta carga tributária.
PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Considerando
que, nesta oportunidade, não tive êxito completo na
navegação, as palestras poderiam ser disponibilizadas
em outras plataformas, tais como zoom, por
exemplo?

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
Próxima
palestra sobre direito previdenciário para servidores
públicos.

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
Mais
palestras voltadas aos direitos dos servidores.

Palestra

Plataforma

PALESTRA

PALESTRA

SEDAC

A palestra faz parte de um ciclo
de palestras sobre direito
tributário. A ideia não é
aprofundar mas dar uma visão
geral sobre o assunto. Obrigada
por sua participação.

DITEC

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

SEDAC

Estamos aguardando as
modificação em nível estadual
para dar a palestra de
forma atual. Por enquanto
temos uma videoaula com o
mesmo instrutor sobre a
previdência atual do estado.
Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ tem uma videoaula com
o mesmo instrutor sobre a
previdência atual do estado.
Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Aguardamos
a palestra sobre Previdência ou nosso regime
previdenciário.
Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PALESTRA

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Realizar
novos cursos sobre o tema

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Gostaria de
ver aulas com tópicos específicos dentro das nossas
habilidades no TJ, por exemplo, requisitos necessários
para ações que tramitam na vara cível; Documentação
necessária para abertura de inventário, como calcular
custas nas ações de execução de título extrajudicial,
etc.

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Solicito
palestras sobre Balcão Virtual e Programa de Justiça
4.0

PALESTRA

PALESTRA

PALESTRA

SEDAC

Estamos aguardando as
modificação em nível estadual
para dar a palestra de forma
atual. Por enquanto temos uma
videoaula com o mesmo
instrutor sobre a previdência
atual do estado. Acompanhe
nossa programação. Obrgado
pela participação.

SEDAC

A ESAJ tem uma videoaula com
o mesmo instrutor sobre a
previdência atual do estado.
Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
e pretendemos
trazer propostas novas sobre o
tema. Em breve teremos
cursos de custas para cada
especialidade/serventia.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A ESAJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
e pretendemos
trazer propostas novas, sempre
respeitando as demandas
recebidas e as matrizes de
competência. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Começar o
curso às 18:00 hs. Facilitaria a adequação ao horário
de trabalho

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA O tema
merece ser revisitado periodicamente, pois sempre há
questões que geram dúvidas ao servidor.

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
Penso ser muito importante um curso com o instrutor
Luciano de Moura sobre as mudanças na Previdencia
do Estado do Rio de Janeiro.

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
Para
melhorar o acesso do serventuário no modo remoto.

Horário

PALESTRA

PALESTRA

INFRAESTRUTURA

DIDES

Estamos avaliando a
possibilidade de oferecer ações
de capacitação em horários
diferenciados, considerando a
necessidade de suporte
operacional durante as
mesmas. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O instrutor é sempre convidado
a ministrar aulas e há uma
videoaula com tutoria que
sempre é oferecida pela escola.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Estamos aguardando as
modificação em nível estadual
para fazer o treinamento de
forma atual. Por enquanto
temos uma videoaula com o
mesmo instrutor sobre a
previdência atual do estado.
Acompanhe nossa
programação. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

Servidor/Usuário

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA O tempo para
dirimir dúvidas deveria ser maior.

carga horária

SEDAC

O aluno pode encaminhar as
dúvidas pelo chat que são
direcionadas ao instrutor para
resposta fora da palestra.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As palestras têm sempre em
torno de duas horas para não
impactar na rotina de trabalho
do servidor. Obrigado pela
participação.

SEDAC

O instrutor é sempre convidado
a ministrar aulas e há uma
videoaula com tutoria que
sempre é oferecida pela escola.
Obrigado pela participação.

SEDAC

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

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA A sugestão
seria um tempo maior em relação a esta palestra.
Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Carga horária

PVSER012021 - PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E
DEVERES DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA Gostaria de
uma palestra especificamente sobre previdência
complementar.
PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-deveria ter material de estudo, tipo apostila
2-Poderia ter sido disponibilizada a apostila que o
professor se guiou, de sua autoria para
acompanhamento e aproveitamento melhor.

PALESTRA

Material didático

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-a palestra de duas horas e dez minutos é complexa
e a pontuação de horas é muito pouca pelo conteúdo
apresentado.
2-O curso deveria valer mais de duas horas, pois só de
palestra é 2h e 10 minutos e depois fazer a avaliação
e voltar ao vídeo para tirar dúvidas. Investe muito
mais de 2 horas para fazer esse EAD.
PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-Gostaria que fosse feito um curso sobre a nova Lei
de Abuso de Autoridade.
2-Mais palestras assim.
3-Quero assistir às outras aulas. Vocês vão
disponibilizar?

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-gostaria que o tamanho da fonte fosse bem maior;

Carga
horária/pontuação

Palestra

Palestra Gravada

SEDAC

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

SEDAC

A ESAJ está incluindo o tema na
sua programação. Por favor
acompanhe nos próximos
meses. Obrigado pela
participação.

DITEC

A fonte é gerada pela
inteligência artificial do
Youtube e seu tamanho
corresponde à configuração do
perfil do usuário no aplicativo
de "streaming", podendo ser
ajustada no próprio player
conforme a necessidade pelo
próprio usuário. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-Sobre o som para mim de todos com palestrantes
chega baixo, mesmo eu colocando o notebook no
volume máximo.

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-Mais prazo para fazer as etapas

INFRAESTRUTURA
som

Prazo para as etapas
do curso

DITEC

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

DITEC

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

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

17 sugestões PALESTRA AO VIVO: FEMINICÍDIO E A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - PVDIO012021 )
-Que a palestra possa ter continuidade, pois o assunto
não se esgota, tem muitos desdobramentos
-Adorei a palestra. Sugiro outra sobre rede de apoio
em caso de violência doméstica.
-Ótima palestra. Tema importante de se abordar. Que
venha mais palestras sobre o tema.
-Sugestão de palestra para todo o quadro de
servidores, uma vez que a violência contra a mulher
ocorre nas mais diferentes esferas da sociedade.

PVDIO012021 (1)
O Teams em TODAS as palestras fica instável, trava,
preciso sair e voltar. O tema das palestras ótimo mas
tenho preferido as da EMERJ que não têm esse
problema. Espero que melhore

Palestra

Plataforma

SEDAC

Nossa ideia é continuar
abordando temas sobre o
direito das minorias e temas
sensíveis à sociedade com o
objetivo de levar ao debate e à
reflexão. 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. O TEAMS é a
ferramenta oficial adotada pelo
TJERJ e por diversas empresas
do mercado. Não temos relatos
semelhantes a respeito.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

ITEM

PVDIO012021 (3)
Sugiro a troca da plataforma MOODLE por outra de
navegação mais intuitiva.
necessidade de alteração da plataforma para uma
mais amigável.
Gostaria de uma plataforma mais dinâmica para as
perguntas.

Plataforma

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Ademais o Moodle, por ser
gratuito, representou uma
expressiva economia aos cofres
do TJERJ. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A ESaJ está trabalhando para
aumentar o portfolio de cursos
e pretendemos
trazer propostas nova, sempre
respeitando as demandas
recebidas e as matrizes de
competência. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

AULA AO VIVO - EXCEL AVANÇADO - AVEXA012021 Fazer varios cursos de office.

Servidor/Usuário

PVDIO012021 (1)
A Magistrada se comunica tão bem e de forma tão
interessante. Sugiro que leia menos os slides. Que
realmente se coloque de forma espontânea, como fez
maravilhosamente bem em alguns momentos da
palestra. Parabéns. Foi tudo muito esclarecedor.

Palestrante

SECIN

Cada palestrante tem sua
forma de exposição e a palestra
recebeu mais de 100 elogios,
portanto, entendemos que
não há qualquer ação a ser
adotada. Obrigado pela
participação.

USUÁRIO

RECLAMAÇÕES

ASSUNTO TRATADO

SETOR
RESPONSÁVEL

RESPOSTA FORNECIDA /
AÇÃO EXECUTADA

curso

Servidor/Usuário

servidor/Usuário

servidor/Usuário

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO AVELE012021 – SI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA
1-AINDA HÁ MUITA DIFICULDADE PARA A
Navegação
NAVEGAÇÃO NO SISTEMA, BEM COMO PELA SUA
SUSTENTAÇÃO DURANTE A AULA.
2-A única questão a ser comentada foi em relação à
conectividade, sem culpa da instrutora, visto que a
própria se encontrava nas dependências do fórum de
Volta Redonda.
3-A reclamação somente quanto ao sistema que
travava.
PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS DIREITOS DO
CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA? PGCON012021-JUIZ JOSÉ GUILHERME WERNER
Prazo para as etapas
1-Dois dias para duração do curso é pouco. Deveria
do curso
ser três dias.
2-mais tempo para concluir as etapas .

PALESTRA GRAVADA - COMO FICAM OS DIREITOS DO
CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA? PGCON012021-JUIZ JOSÉ GUILHERME WERNER
1-A fonte usada no material em PDF exposto no vídeo
foi muito pequena, dificultando a leitura do
conteúdo.

Material didático

DITEC

DITEC

SEDAC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
equipamentos fora do escopo
corporativo. Em virtude da
pandemia, as dependências da
ESAJ não estão em uso para
este fim. Muitas vezes as
intercorrências são causadas
por variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido
dentro da esfera da
normalidade. Obrigado pela
participação.
A partir de abril o período para
realização das palestras
gravadas será de cinco dias.
Obrigado pela participação.

O ppt é de uso exclusivo do
instrutor. Aalguns sequer
cedem. Servem na verdade
como guia de fala do
palestrante e não é
considerado material didático.
Obrigada por sua
paraticipação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

VIDEOAULA - SISTEMA PJE APLICADO AOS OFICIAIS DE
JUSTIÇA - PJEOJ022021 (1)
O RECURSO VIA CELULAR PARA ASSINATURA/ ACESSO
A PLATAFORMA, PODERIA SER REPRESENTADO.

PJEOJ022021 (1)
Gostaria que a "fala" do monitor Rafael estivesse mais
clara, pois o som várias vezes, estava abafado.
Ele poderia ter ido mais devagar com mais exemplos

Plataforma

videoala

DITEC

Não houve boa compreensão
desta colocação. Há para
celular APP Moodle e TEAMS,
que podem ser baixados nas
lojas inerentes aos sistemas
operacionais dos aparelhos,
dispensando-se o acesso pelo
navegador. Obrigado pela
participação.

SEDAC

Infelizmente nas videoaulas
autoinstrucionais não temos
como corrigir esses defeitos de
som ou velocidade da fala do
instrutor. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Apenas com relação a plataforma de acesso à
palestra.
2-A Plataforma é muito lenta, tive que acessar várias
vezes para responder a pesquisa
3-Senti muita dificuldade em acessar a palestra, tendo
que recorrer ao auxílio telefônico da ESAJ
4-Dificuldade para realizar a avaliação.
5-Não sei se consegui participar, eu assisti toda a
palestra, mas não sei se pontuei, não conseguia fazer
comentários.
6-O acesso pelo Moodle é péssimo. Bastaria enviar o
link para entrar na palestra e o próprio login
registraria a presença.

Plataforma

DITEC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
equipamentos fora do escopo
corporativo. Em virtude da
pandemia, as dependências da
ESAJ não estão em uso para
este fim. Muitas vezes as
intercorrências são causadas
por variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido
dentro da esfera da
normalidade. Orientações de
acesso são enviadas
previamente ao participante,
bastando segui-las para a
obtenção de êxito. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PVMER012021 - CONTINUAÇÃO:
7-Eu tive dificuldade em entrar na palestra ao vivo,
pode ser pelo caminho exato das palestras gravadas?
8-Não utilizei atendimento pelo suporte. O site está
um pouco lento para avaliação de reação.
9-Boa noite, não chega a ser uma reclamação, mas
uma constatação. Tive problemas com a palestra,
principalmente nos minutos finais, quando começou a
travar. Levo em consideração de que foi a primeira
vez que usei o Teams.
10-Gostaria que o acesso a palestra e a esse
questionário fosse mais fácil.
11-Após a palestra foi bem difícil retornar ao
"moodle" para a avaliação. Sugiro uma explicação um
pouco mais esclarecedora.

PVMER012021 - PALESTRA AO VIVO: MERCADO DE
TRABALHO X CAPACITISMO - SI ROSANE PITANGA
1-Pouco tempo para perguntas e respostas.

PGDAN012021 - PALESTRA GRAVADA - A
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL À LUZ DA
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA-Discordo de ter errado
a questão número 9, pois as letras b, c e d estão
compreendidas do período de 1:12 min a 1:28 de
curso como fatores favoráveis ao direito punitivo,
sobrando por eliminação somente a letra A. Acho que
minha nota deveria ser 100

Plataforma
continuação

Carga horária

Revisão de questão
VA

DITEC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
equipamentos fora do escopo
corporativo. Em virtude da
pandemia, as dependências da
ESAJ não estão em uso para
este fim. Muitas vezes as
intercorrências são causadas
por variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido
dentro da esfera da
normalidade. Orientações de
acesso são previamente
enviadas ao participante,
bastando segui-las para a
obtenção de êxito. Obrigado
pela participação.

SEDAC

As perguntas podem ser
deixadas no chat e depois são
encaminhadas para o instrutor.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O aluno pode recorrer das
questões através de formulário
próprio. A pesquisa de opinião
não é o mecanismo adequado
para recursos. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

1 reclamação PGBUS012021- PALESTRA GRAVADA:
ADOÇÃO: REQUISITOS, TIPOS E BUSCA ATIVA-Sinto
falta em todas as palestras ( de todos os professores )
de apostilas para me guiar com os comentários que os
professores fazem. Não se preocupem com o papel do
TJ, rss. Eu imprimo de casa.
1 reclamação - PALESTRA GRAVADA: O IMPACTO
ECONÔMICO DA DISCUSSÃO TRIBUTÁRIAPGECO012021- MI Dra. Letícia D'aiuto. Discordo da
questão 1 não ser verdadeira, conforme vídeo a
1:35:38, pois duas ações podem ser conexas se for
comum o pedido ou a causa de pedir. Inclusive, de
acordo com o artigo 55, podem ser duas ações ou
mais, desse modo vale para duas ações ou mais.
Desse modo minha nota é 100 e não 90.

2 reclamações: PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021 Palestrante Lívia Leal. Os
slides da aula poderiam ser disponibilizados aos
alunos.
visualização dos slides com muita informação fica
dilcil de ler
1 reclamação: PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021 Palestrante Lívia Leal.
Palestra cansativa, cheia de detalhes.

Material didático

Revisão de questão
VA

Material didático

Palestra

SEDAC

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

SEDAC

O aluno pode recorrer das
questões através de formulário
próprio. A pesquisa de opinião
não é o mecanismo adequado
para recursos. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A instrutora não quis
disponibilizar os slides. O ppt é
de uso exclusivo do instrutor.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Sugiro que procure outras
palestras, a ESAJ tem um
portfolio amplo de instrutores.
Algum deverá agradá-lo.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

1 reclamação: PALESTRA GRAVADA: DIREITO AO
ESQUECIMENTO E REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA
INTERNET PGESQ012021 Palestrante Lívia Leal. Prova
fora da realidade de tempo de assimilação do
conhecimento.

1 reclamação: 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) PGMAR 012021. Palestrante: Livia
Teixeira LealDois dias é pouco tempo para assistir à palestra e
responder às perguntas. Três dias seria razoável vez
que o conteúdo das palestras é bastante denso.
AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO EM
VARA CRIMINAL - AVPEV012021
SI DARLAN ALVES MOULIN
1) acho que o sistema de aprendizagem deveria abrir
microfone e imagem

AULA VIRTUAL - PROCESSAMENTO ELETRÔNICO EM
VARA CRIMINAL - AVPEV012021
SI DARLAN ALVES MOULIN
1) achei as perguntas capsciosas

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

Prazo para as etapas
do curso

Curso

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

SEDAC

As perguntas são todas
pautadas na palestra
ministrada. É recomendado em
atividade EAD haver verificação
de aprendizagem. Obrigado
pela participação.
A partir de abril o período para
realização das palestras
gravadas será de cinco dias.
Obrigado pela participação.

DITEC

DITEC

A ESAJ entende que da forma
sugerida pode haver impactos
no decorrer da aula e haver a
dispersão do conhecimento
que se pretende transmitir.

SEDAC

As perguntas são elaboradas
pelo instrutor do curso e com
base na matéria ministrada. O
aluno tem duas tentativas para
realizar a prova. O nível das
questões varia entre fáceis e
difíceis como deve ser em
qualquer verificação de
aprendizagem. Obrigada por
sua participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

11 Reclamações PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021.
muito lento para abrir de novo para fazer a avaliação
de reação
Plataforma de acesso pouco amigável
"Às vezes a palestra está quase chegando ao fim e
trava, ou fica aguardando, até o fim da palestra sem
conseguir ingressar!... E sem conseguir contato, seja
telefônico ou via tems com o suporte. Já perdi
palestras e, consequentemente, horas/pontos, por
problemas no sistema.
Peço a compreensão da ESAJ nesse sentido.
Agradeço, desde já!Mª Lucia Silva Machado
Matr.: 18.354
Sistem travou 2 vezes
Tive dificuldades em acessar a plataforma e o vídeo
parou algumas vezes.
Diﬁculdade de acesso
Por acaso há algum congestionamento para Avaliação
de reação qdo as palestras são ao vivo? Entro e saio
várias vezes até conseguir avaliar.
APÓS TER
ENTRADO NA PLATAFORMA, TIVE UM POUCO DE
DIFICULDADE DE ACESSAR A PALESTRA... ACHEI UM
POUCO CONFUSO O ACESSO À PALESTRA.
Achei ruim a identificação da palestra fiquei perdida
para entrar no site que não é dedutivo. Acabei me
atrasando um pouquinho por isso.
2 Reclamações PALESTRA AO VIVO: O PASSADO E O
PRESENTE DAS DESIGUALDADES TATIANA OLIVEIRA
MOREIRA- PVPAS012021.
Slides pouco cria\vos.

Plataforma

Material didático

DITEC

SEDAC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
equipamentos fora do escopo
corporativo. Em virtude da
pandemia, as dependências da
ESAJ não estão em uso para
este fim. Muitas vezes as
intercorrências são causadas
por variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido
dentro da esfera da
normalidade. Obrigado pela
participação.

O ppt é de uso exclusivo do
instrutor. Obrigado pela
participação.

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Acho que seria interessante propor o
desenvolvimento de uma plataforma um pouco mais
intuitiva e de navegabilidade mais fácil.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Plataforma

PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Gostaria que as respostas chegassem para mim e
que não houvesse mais provas.
2-Achei as perguntas um pouco difíceis, talvez seja
pelo fato que trabalho no juizado cível
PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Tenho sempre observado nas palestras uma certa
dificuldade no uso do sistema, principalmente em
relação à exposição das telas e slides.

VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM

INFRAESTRUTURA

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Ademais, o Moodle, por ser
gratuito, representou uma
sensível economia de recursos
públicos a favor do TJERJ.
Obrigado pela participação.

SEDAC

As perguntas são todas
pautadas na palestra
ministrada. É recomendado em
atividade EAD haver verificação
de aprendizagem. Obrigado
pela participação.

DITEC

Os instrutores estão se
adaptando às novas
modalidades de ensino e novas
tecnologias. De maneira geral
vem
atendendo adequadamente .
Obrigado pela participação.
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PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Cansativa a palestra. Conteudo excelente, mas
muito cansativa. Acho que o palestrante devia ser
mais motivador. Afinal, é so uma palestra.
PALESTRA GRAVADA: FAMÍLIA NATURAL, EXTENSA E
SUBSTITUTA - PGFAM012021- MI Daniel Konder de
Almeida
1-Questão 7 se não compete ao Conselho Tutelar
colocar a criança em situação de risco em família
substituta compete a quem?
2-Por que está errada a questão numero 6, qdo fala
em relação ao art. 98 é colocar a criança em situação
de risco em família extensa ou substituta?
3-Questão 3 sobre a guarda unilateral, por que está
errada, não é por causa de renùncia ou risco a
criança?
4-Por que a 9 está errada, não ficam impedidos de ser
tutores pessoas que cometem crimes contra a adm.
púb., patrimônio de que seja credor ou devedor da
criança, bem como parentes distantes? Questão 2, o
Sr. disse na aula que no caso de guarda compartilhada
tem que ter a criança um endereço fixo sem
alternância, por que deu como errada?
5-Eu estou com dúvida numa questão que me deu
como errada, pois entendi no curso que quando a
criança esta em risco o processo, em regra, corre na
Vara da Infância e Juventude e me deram como
errada. Não sei se entendi errado, mas fiquei com
dúvidas quanto a ter errado essa questão.

Palestra

Gabarito Verificação de
Aprendizagem

SEDAC

Sugiro que procure outras
palestras, a ESAJ tem um
portfolio amplo de instrutores.
Algum deverá agradá-lo.
Obrigado pela participação.

SEDAC

O aluno pode recorrer das
questões através de formulário
próprio. A pesquisa de opinião
não é o mecanismo adequado
para recursos. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário
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PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-Tenho que SAIR TOTALMENTE para posteriormente
realizar a prova ou fazer a avaliação.
Se alguém pudesse me orientar agradeceria.
Aproveito também para comunicar que não pude
assistir todo o conteúdo dessa palestra.
2-a logistica de procurar a avaliação depois da aula
3-Encontro sempre um pouco de dificuldades ao
terminar as palestras. Sempre quando vou para parte
de avaliar o curso.

PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-Somente uma reclamação: Muito Difícil trabalhar
com a plataforma Moodle.
2-Sugiro a utilização de plataformas mais intuitivas.

plataforma

plataforma

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 segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Ademais, a plataforma Moodle
representou uma sensível
economia de recursos públicos
por ser totalmente gratuita.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário
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PALESTRA AO VIVO: NOVOS CONTRATOS
IMOBILIÁRIOS - PVIMO012021- MI Flavia de Almeida
Viveiros de Castro
1-Tive muita dificuldade para acessar a plataforma
hoje.
2-Durante a palestras ocorreram alguns problemas,
solicitando a reconexão
3-Durante o curso por várias vezes meu perfil saia do
ar, dando a mensagem "ao telefone". Tal fato fez com
que mesmo assistindo a totalidade da palestra, só
fosse contado 50%. No inicio fiz contato com o
moderador que me indicou o apoio da informática,
mas não consegui e continuei.
4-Tive problemas para entrar na página da Esaj, o que
acarretou em perda do início da palestra.
5-A PALESTRA NAO ABRIU PARA MIM, TIVE QUE SAIR
E VOLTAR PARA QUE ABRISSE, SENDO QUE ENTREI
ANTES DAS 16H
6-O sistema apresentou problemas...
7-Sistema travou muito

WVFPJ012021 - WORKSHOP AO VIVO - FERRAMENTAS
DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA As aulas foram
gravadas, mas não estavam disponíveis. O conteúdo
era extenso, precisava ser revisto e seria bom
podermos ter acesso para dúvidas eventuais no dia de
trabalho

plataforma

GRAVAÇÃO DAS
AULAS

DITEC

As ações de capacitação Ao
Vivo, dependem da internet e
equipamentos fora do escopo
corporativo. Em virtude da
pandemia, as dependências da
ESAJ não estão em uso para
este fim. Muitas vezes as
intercorrências são causadas
por variações externas e desta
forma, independem das ações
dos atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido
dentro da esfera da
normalidade. Obrigado pela
participação.

DIEPE

Há todo um método de
disponlbilização que envolve
inscrição, lançamento de
frequência, etc. Por isso não é
possível a disponibilização pura
e simples das aulas gravadas.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

WVFPJ012021 - WORKSHOP AO VIVO - FERRAMENTAS
DE PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA. Infelizmente as
gravações das aulas não foram disponibilizadas aos
participantes e, no meu caso, inexplicavelmente, após
perder somente a primeira aula, contabilizaram
apenas 66% de frequência. O que é inadmissível!

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-Não recebi E-mail com orientação para assistir à
palestra, mas tão somente um, em Inglês, alertando
sobre insegurança no site.

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-mais prazo (finalização das tarefas)

FREQUÊNCIA

Suporte

CARga Horária

DIDES

As gravações de aulas ficam
disponíveis no chat da turma
aos servidores inscritos, porém
não servem para cômputo de
frequência, sendo necessário
que o participante assista a
aula ao vivo. Não há como
verificar o caso em tela, sem
saber o nome do participante.
Obrigado pela participação.

DITEC

Os emails orientativos são
enviados para todos os
participantes pelo SEDIS e
SECAP, conforme a
característica da palestra. Para
aprofundar a verificação
somente com o nome do
participante. Não há emails em
língua estrangeira enviada.
Possivelmente o relato referese ao acesso via site do TJERJ,
onde navegadores não
reconhecem o certificado da
instituição. Obrigado pela
participação.

DITEC

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

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-Palestra que vale mais do que 4 pontos ( acima de 2
horas curso).

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA - PACOTE ANTICRIME E
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO PENAL PGPAC012021- MI Dr. Danilo Marques Borges
1-O site da ESAJ continua deixando a desejar quando
o assunto é diagramação e facilidade de navegação.
Não botões de acesso rápido aos conteúdos.

Servidor/Usuário

5 RECLAMAÇÕES - PALESTRA AO VIVO: RODEIOS E
VAQUEJADAS: ENTRETENIMENTO OU COVARDIA? PVROD012021
-o acesso e manejo no sistema de informatica.
-Só tenho reclamação quanto à plataforma MOODLE,
que fica muito lenta para novo acesso e resposta ao
questionário.
-Dificuldade de navegação
-Nada a reclamar, apenas o melhoramento do acesso
ao Moodle.
-É necessário que a ESAJ torne cada vez mais rápido,
prático e didático o acesso a plataforma. É aflitivo o
tempo de espera para as etapas, desde a conclusão
da avaliação de reação até a conclusão do processo.

Pontuação

Navegação

Plataforma

SEDAC

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

DITEC

Não há compreensão da
colocação. Site estático; Esaj
Internet; plataforma Moodle?
Precisaria de maior
especificidade para balizar a
resposta. Ainda assim,
entendemos que todos os
citados atendem os seus
propósitos. Obrigado pela
participação.

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

Servidor/Usuário

PVROD012021 (1)
Pouco tempo para perguntas e respostas.

PVROD012021 (2)
-UM SOM MAIS ALTO

Carga Horária

INFRAESTRUTURA
som

SEDAC

As perguntas podem ser
deixadas no chat e depois são
encaminhadas para o instrutor.
Obrigada por sua participação.

DITEC

As palestras Ao Vivo dependem
da internet e equipamentos
fora do escopo corporativo. Em
virtude da pandemia, as
dependências da ESAJ não
estão em uso para este fim.
Muitas vezes as intercorrências
são causadas por variações
externas e desta forma,
independem das ações dos
atores envolvidos para
melhorar a qualidade da
comunicação. Via de regra, as
ações Ao Vivo têm ocorrido
dentro da esfera da
normalidade. Obrigado pela
participação.

Servidor/Usuário

PALESTRA GRAVADA: A LEI MARIA DA PENHA E AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PGURG012021
(1)
Plataforma de difícil navegação.

Servidor/Usuário

PGURG012021 (1)
Menos pauta progressista na ESAJ

Servidor/Usuário

PGURG012021 (1)
O tema proposto me pareceu incompatível com o
tempo disponibilizado, considerando que a
palestrante deixou claro que tinha muito conteúdo
programado que seria interrompido para que tivesse
tempo de responder as dúvidas. Poderia haver duas
palestras. Uma abordando as inovações da lei e outra
as medidas protetivas.

Plataforma

Palestra

Carga Horária

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

Se com o esclarecimento o
número de vítimas de
feminícidio é enorme, imagina
se não houvesse. Obrigado pela
participação.

SEDAC

A instrutora irá ministrar um
ciclo de palestras sobre
Feminícidio durante todo o ano
de 2021. Peço que acompanhe
a nossa programação. Obrigado
pela participação.

Servidor/Usuário

6 RECLAMAÇÕES - PALESTRA AO VIVO: FEMINICÍDIO E
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - PVDIO012021
-Não consegui abrir para responder ao questionário
pelo Chrome
-plataforma confusa e de difícil acesso.
-Acho a plataforma de acesso MOODLE nada prática.
Navega de maneira lenta e muito confusa.
-acho complicado esse programa de informatica .
apesar do passo a passo
-Tive problemas durante a transmissão com a
conexão.

Servidor/Usuário

PVDIO012021 (1)
a carga horária atribuída é pouca, vez que a palestra é
no horário do expediente e temos que interromper
para assistir.

Servidor/Usuário

PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E DEVERES DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA - PVSER012021Pouco tempo
para perguntar, tirar dúvidas.

Plataforma

Carga Horária

Carga Horária

DITEC

A plataforma segue o padrão
de interface mais comumente
adotado para o Moodle. A
DITEC está permanentemente
trabalhando em melhorias
funcionais e de comunicação
com o sistema de controle de
cursos da ESAJ. Entendemos
que a interface é adequada à
realização dos cursos e
amplamente adotada por
instituições públicas e privadas.
Obrigado pela participação.

SEDAC

A carga contabilizada é de
carga efetiva da palestra. As
horas dedicadas à capacitação
são consideradas por força
normativa horas de trabalho. A
ESAJ, no entanto, oferece
outras alternativa. Palestras
gravadas e cursos a distância,
que podem ser feitos a
qualquer hora. Obrigado pela
participação.

SEDAC

As perguntas podem ser
deixadas no chat e depois são
encaminhadas para o instrutor.
Obrigado pela participação.

Servidor/Usuário

PALESTRA AO VIVO: DIREITOS E DEVERES DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA - PVSER012021
-Não respondeu a pergunta que fiz. O suporte disse
que ele responderia no final. Nem sei se ele chegou a
ver a pergunta.
-Nenhuma das minha perguntas foi respondida pelo
instrutor, pois não apareceram no modo público.
Apesar de ter solicitado, não me foi explicado como
fazer para o instrutor ler minhas perguntas.

Suporte nas
palestras

DIDES

As perguntas relativas ao tema
são apresentandas ao final da
palestra, dentro do tempo
hábil. Caso não haja tempo
suficiente, são apresentadas
pela ordem de recebimento
das mesmas. Obrigado pela
participação.

