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RELATÓRIO DA ATIVIDADE DE MULTIPLICAÇÃO, REALIZADA NAS 

COMARCAS DO INTERIOR NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2013, 

DO CURSO “ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – GESTÃO DE PESSOAS – 

CULTURA ORGANIZACIONAL”. 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O mundo vive um período de grandes transformações em seus modelos 

organizacionais, principalmente no que se refere às práticas administrativas na 

gestão pública referente aos processos, sua aplicabilidade e resultados.  

Os novos desafios lançados às instituições públicas, inclusive o Judiciário, 

impõem capacitar os servidores que atuam como gestores nas unidades judiciárias 

e administrativas visando provê-los de conceitos e instrumentos de trabalho para 

atenderem as necessidades organizacionais. 

Com base nessa necessidade e considerando as mudanças implantadas 

pelo projeto de modernização do Judiciário acriano a Escola do Poder Judiciário 

realizou nos dias 18 e 19 de junho de 2013 o curso de “Administração Judiciária 

– Gestão de Pessoas – Cultura Organizacional”, objetivando a formação de um 

quadro de multiplicadores do tema na comarca de Rio Branco e nas comarcas do 

interior do Estado. Foram capacitados 32 (trinta e dois) servidores da comarca de 

Rio Branco e  14(catorze) servidores das comarcas do interior do Estado. 

 

 

2. DETALHAMENTO DO CURSO: Administração Judiciária – Gestão de 

Pessoas e Cultura Organizacional 

Docente: Profª. Célia Regina Coroado Ferreira – Consultora em Gestão 

Empresarial e Gestão de Pessoas e professora da FGV/Rio. Especialista em 

Recursos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio). 

Período: 18 e 19/06/2013; 

Carga horária: 16h; 

Ementa: Os desafios da administração de pessoal no setor público. Aspectos 

relacionados às mudanças estruturais no processo de gestão de pessoas na 

administração pública. Gerenciamento estratégico: mobilização das energias, a 

condição da mudança, a política de comunicação interna, a gestão da força de 

trabalho e das competências. Gerenciamento operacional: a animação e equipes, a 

entrevista, a negociação e a comunicação. Decisão e delegação. 
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO CURSO EM RIO BRANCO 

 

                
 

 

 

Servidores na sala de aula da ESJUD em atividade no curso 

Administração Judiciária – Gestão de Pessoas e Cultura 

Organizacional. 

 

Encerramento Oficial  do curso  Administração 

Judiciária  - Gestão de Pessoas e Cultura 

Organizacional 
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4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE MULTIPLICAÇÃO DO CURSO 

ADMINSTRAÇÃO JUDICIARIA – GESTÃO DE PESSOAS E CULTURA 

ORGANIZACIONAL REALIZADAS NAS COMARCAS DO INTERIOR DO 

ESTADO 

 

A atividade de multiplicação é parte integrante da formação continuada com 

algumas peculiaridades referentes à metodologia de ensino ajustada às 

necessidades organizacionais e aos interesses dos servidores. 

Para cumprir a meta estabelecida para o exercício, a Gerência de 

Planejamento e Execução do Ensino – GEPEE traçou previamente um cronograma 

de realização da atividade, com início em agosto e término em novembro de 2013, 

elaborou o conteúdo programático do curso, forneceu o suporte logístico, produziu 

o material pedagógico e audiovisual (slides), bem como realizou a avaliação da 

atividade para aferir os resultados da atividade de multiplicação.    

 No total foram atendidas 12(doze) comarcas do interior do Estado 

totalizando 133(cento e trinta e três) servidores que atuam nas unidades 

jurisdicionais.  

 

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

Comarca: Capixaba                                                    

Facilitadora: Rosiane Rezende                                                      

Data: 22 e 23/07/2013 
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Comarca: Xapuri                                                   

Facilitadora: Rosângela Raulino                                                      

Data: 12 e 13/08/2013 

 

Comarca: Bujari                                                    

Facilitadora: Raimundo Monteiro                                                      

Data: 29 e 30/07/2013 
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Comarca: Assis Brasil                                                 

Facilitador: Márcio Ney               

Data: 22 a 23/08/2013 

 

Comarca: Feijó                                                

Facilitador: Antônio Carlos                                                     

Data: 09 e 10/09/2013 
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Comarca: Mâncio Lima                                                

Facilitadora: Rosiane Rezende                                                    

Data: 08 a 10/10/2013 

 

Comarca: Cruzeiro do Sul                                                

Facilitadora: 30 e 31/10/2013                                                   

Data: 08 a 10/10/2013 
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6. AVALIAÇÃO 

 

O resultado desse trabalho é possível ser observado a seguir com 

discriminação quantitativa e qualitativa das atividades nas 12 (doze) 

comarcas representadas.  

Abaixo é apresentada a relação dos servidores das comarcas do interior que 

participaram do curso e atuaram como multiplicadores em suas Comarcas de 

origem, devidamente ordenados cronologicamente de acordo com a realização da 

atividade: 

 A multiplicadora realizou a atividade em duas Comarcas: Capixaba e Mâncio Lima.  

 

Os multiplicadores foram avaliados por meio de fichas de avaliação de 

reação com quesitos que permitiam atingir os seguintes conceitos: a) 

Totalmente Satisfeito; b) Satisfeito; c) Insatisfeito; e d) Totalmente 

Insatisfeito.  

Os multiplicadores foram avaliados em dois quesitos específicos a saber: 

 

ORDEM 

 

SERVIDOR 

 

COMARCA 

 

DATA DA 

MULTIPLICAÇÃO 

1 Rosiane Rezende dos Anjos* Capixaba 22 e 23/07/2013 

2 Raimundo dos Satos Monteiro Bujari 29 e 30/07/2013 

3 Francisca Glória de Queiroz Acrelândia 07 e 08/08/2013 

4 Maria Rosângela N. Raulino Xapuri 12 e 13/08/2013 

5 Márcio Ney de Oliveira Dias  Assis Brasil 22 e 23/08/2013 

6 Jocicleia Alves Martins Manoel Urbano 02/09/2013 

7 Rutinéia de Araújo Souza Sena Madureira 04 e 05/09/2013 

8 Saria Caxias de Almeida Tarauacá 04 e 05/09/2013 

9 Antonio Carlos de L. Ferreira Feijó 09 e 10/09/2013 

10 Martinele Marques Gadelha Epitaciolândia 03 e  04/10/2013 

11 Rosiane Rezende dos Anjos* Mâncio Lima 08 a 10/10/2013 

12 Rosineide de Souza Mesquita Cruzeiro do Sul 30 e 31/10/2013 
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i) Demonstração de domínio do assunto; e 

ii) Habilidade didática e de comunicação. 

Pois bem, no tocante ao quesito Domínio do Assunto foi apresentado o 

seguinte resultado geral gráfico individualizado dos multiplicadores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro acima, mencionado tão somente o conceito de melhor 

aproveitamento percentual pelo multiplicador, é possível observar que, dos 12 

(doze) multiplicadores, nove apresentaram o resultado totalmente satisfatório e os 

outros dois apresentaram resultado satisfatório. Portanto, temos que 80% (oitenta 

por cento) dos multiplicadores atingiram conceituação máxima - TOTALMENTE 

SATISFATÓRIO.  

No tocante ao quesito Clareza e Objetividade na Comunicação foi 

apresentado o seguinte resultado geral gráfico individualizado dos multiplicadores:  
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Já no quadro acima é possível observar que, dos 11 (onze) multiplicadores, 

sete apresentaram o resultado totalmente satisfatório e os outros quatro 

apresentaram resultado satisfatório. Portanto, temos que 70% (setenta por cento) 

dos multiplicadores atingiram conceituação máxima - TOTALMENTE 

SATISFATÓRIO.  

Em síntese, sopesando os dois critérios anteriores, é possível se observar 

no quadro a seguir que os multiplicadores apresentaram desempenho POSITIVO, 

pois se somando os conceitos de maior votação (TOTALMENTE SATISFEITO e 

SATISFEITO) atingiram o patamar de 99% (noventa e nove por cento) de 

aceitação, preponderando diante dos cursistas o conceito TOTALMENTE 

SATISFEITO: 
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Por fim, quanto ao RESULTADO GERAL da atividade de multiplicação, 

considerada pela análise do quesito constante da ficha de avaliação de reação, que 

indagava aos cursistas/servidores “qual o resultado apresentado pela atividade 

de multiplicação”, foram compilados os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, conforme se observa no quadro acima, a atividade multiplicadora 

realizada em 12 (doze) Comarcas preponderou em 7 (sete) delas o conceito 

TOTALMENTE SATISFATÓRIO, e nas 5 (cinco) demais o conceito 

SATISFATÓRIO, portanto, registra-se que o desempenho apresentado pela 

atividade multiplicadora foi POSITIVO. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por fim, cabe ressaltar que o desafio em multiplicar o conhecimento requer a 

adoção de novas estratégias, competência e habilidades que promovam processos 

de criação, transformação e cooperação, a fim de que os servidores, mais bem 

capacitados, prestem a sociedade um serviço ainda mais eficiente.  

Conforme os dados avaliativos e o êxito apresentado a atividade de 

multiplicação  do curso de Administração Judiciária – Gestão de Pessoas - Cultura 

Organizacional foi, sem dúvida,  uma ferramenta de grande contribuição para a  

disseminação das práticas administrativas na gestão de pessoas  aos servidores 

atuantes nas comarcas do interior do Estado. 


