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A esperança e o limite entre o possível e o
impossível estão na força, na coragem
e na determinação que dedicamos aos nossos ideais.

(Roberto Portugal Bacelar 2013)
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1. APRESENTAÇÃO
Planejar faz parte da rotina da Escola do Poder Judiciário, visando à formação e
ao aperfeiçoamento continuado de magistrados e servidores, na busca de ferramentas
necessárias para elevar os níveis de qualidade e eficiência da prestação jurisdicional.
Contudo, o processo de planejamento das Diretrizes Educacionais para o biênio
2015/2017, alicerçado na Resolução nº 192/CNJ, que institui a Política Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, e a teor do que dispõe o
Capitulo X, do Código de Ética da Magistratura Nacional e a Resolução nº 03/ENFAM, que
dispõe sobre aspectos inerentes à formação e aperfeiçoamento dos magistrados, foi
enriquecido com a Avaliação Diagnostica realizada junto às unidades administrativas e
judiciárias do Poder Judiciário.
A Avaliação Diagnóstica teve como objeto inventariar as prioridades de
capacitação de magistrados e servidores para o desenvolvimento de competências
necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos definidos pelo Tribunal de Justiça no seu
Planejamento Estratégico para 2015/2020.
A partir deste trabalho foi elaborado o Plano Anual de Ações Educacionais 2015,
com foco na Política Nacional alinhada às orientações contidas na Resolução nº04, do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, aprovada pelo Conselho da Justiça Estadual –
COJUS, que estabelece nova política de capacitação dos servidores do Poder Judiciário.
A estratégia institucional e as soluções educacionais apresentadas neste
documento expressam as necessidades de aprendizagem de magistrados e servidores bem
como delineiam o caminho a ser percorrido para o alcance dos resultados que a Escola, de
forma democrática e participativa, estabeleceu como prioridade para o exercício 2015.

Direção da ESJUD
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2. JUSTIFICATIVA
A importância das Escolas Judiciais advém da necessidade da formação
permanente dos magistrados e servidores num mundo de diversidades e mudanças.
A mudança é uma característica da pós-modernidade. A sociedade complexa da
pós-modernidade, em gradativa transformação, exige do Poder Judiciário mudança de
percepção e quebra de paradigma para o cumprimento efetivo de sua função institucional e
de responsabilidade social.
A missão Realizar Justiça somente será verdadeiramente alcançada com a
máxima satisfação do jurisdicionado, o que impõe criar mecanismos para elevar os níveis de
eficiência da prestação jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário.
Nesse contexto, as escolas judiciais têm especial significado, impondo
acompanhar a marcha do novo tempo e empenhar-se na realização de ações educacionais
de formação técnico-jurídico e humanística de magistrados e servidores que conduzam à
tão almejada eficiência do Poder judiciário.
Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos últimos anos, aumentou
consideravelmente o seu corpo funcional composto por 1879 (mil oitocentos e setenta e
nove) servidores e 71(setenta e um) magistrados, apresentando

situações de trabalho

diferenciadas, que requerem profissionais preparados para os variados desafios impostos
pela modernidade.
Inspirada por este cenário atual, a Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD,
alinhada aos objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça para 2015/2020, desenvolveu as
diretrizes educacionais para o próximo biênio bem como o Plano Anual 2015, definindo
como eixos estruturantes para o itinerário formativo de magistrado e servidores 04(quatro)
projetos estratégicos, quais sejam: Projeto Formação Continuada, Projeto Formação de
Formadores, Projeto Implantação do Núcleo de Pesquisa Jurídica – NUPEJAC e Projeto de
Avaliação do Ensino, visando estimular a produção científica no âmbito do Poder judiciário.
O presente documento, em cumprimento ao Plano Estratégico Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário contém um
conjunto de diretrizes norteadoras das ações educacionais de fomento à profissionalização,
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com foco na 1ª instância de jurisdição, integrando-as num sistema harmônico, na busca do
ideal de excelência técnica e ética visando ao benefício do cidadão e de toda a sociedade.

3. HISTÓRIA DA ESJUD
A primeira Escola Judicial, inicialmente de natureza associativa, denominada
Escola Superior da Magistratura do Acre, foi criada pela Resolução nº 34, de 5 de março de
1987, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por iniciativa da Desembargadora Miracele
de Souza Lopes Borges, à época, Presidente da Associação dos Magistrados do Acre, com
a finalidade de promover a capacitação dos magistrados e servidores visando ao
aprimoramento da prestação jurisdicional.
Em sua fase de implementação (1987/1999), desenvolveu atividades voltadas à
capacitação profissional, destacando-se os cursos de preparação à carreira da magistratura,
de iniciação funcional para novos magistrados e servidores, e cursos de atualização,
destinados à comunidade jurídica, com metodologia centrada em seminários, palestras,
encontros e conferências, visando atender os requisitos previstos no art.93, II, letra c, e IV,
da Constituição Federal.
Nesse período, a Escola Superior da Magistratura foi oficializada como órgão de
apoio ao Tribunal de Justiça (art. 307 da Lei Complementar Estadual nº47, de 22 de
novembro de 1995), com a atribuição de “promover a atualização, aperfeiçoamento e
especialização de magistrados do Poder Judiciário”, na forma estabelecida no seu ato
constitutivo, e por Resolução do Tribunal Pleno, intensificando sua atuação no cenário
jurídico e cultural com o slogan “ESMAC, o lugar certo para estudar Direito.”
Novos projetos foram implantados. As linhas de ação que tracejaram, à época, o
programa de capacitação de magistrados, formação, aperfeiçoamento contínuo, pósgraduação e aperfeiçoamento da comunicação institucional formavam um conjunto de ações
voltadas para o aprimoramento da prestação jurisdicional.
Ademais, em sessão administrativa ordinária, realizada em 28 de maio de 1998,
o Pleno do Tribunal de Justiça aprovou o I Regimento Interno da ESMAC (Resolução
nº100/98), que disciplinou as atividades administrativas e acadêmicas, bem como instituiu o
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I Conselho Consultivo integrado por 1 (um) supervisor didático, 5 (cinco) docentes e (1) um
representante discente.
Com a criação do Centro de Treinamento de Servidores do Poder Judiciário,
objeto da Resolução nº 075/95, posteriormente denominado Centro de Capacitação do
Poder Judiciário – CECAP, visando à capacitação dos servidores das unidades
administrativas e judiciárias, o Órgão de Ensino estabeleceu como diretrizes a continuidade
dos cursos de preparação à carreira da magistratura e o aperfeiçoamento daqueles que já
estavam no exercício da jurisdição. Assim, cumprindo a missão institucional que lhe foi
reservada, esta Escola de Magistratura, conforme as diretrizes traçadas pela Emenda
Constitucional nº45/2004, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e de acordo com os
atos normativos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados –
Enfam, desenvolveu ações estratégicas de capacitação, sobrelevando as demandas
pontuais de situações práticas e, especialmente, de gestão.
Nessa trajetória, comprometida com uma nova geração de magistrados,
priorizou a capacitação técnico-jurídica, humanística e ética. Para tanto, realizou, entre
outros, o Curso de MBA em Poder Judiciário, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas
(2007/2009), e formalizou o Convênio de Cooperação Técnica e Acadêmica com a Escola
Paulista de Magistratura- EPM (2009/2012), para a oferta de cursos na modalidade de
videoconferência.
Ressalte-se que, em outubro de 2010, com a finalidade de traçar objetivos e
ações estratégicas para o quadriênio 2010/2014, a ESMAC elaborou o seu Manual de
Gestão Estratégica, alinhado ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, incluindo
como missão “preparar, formar e capacitar magistrados em busca de uma jurisdição célere,
humanística, justa, segura e efetiva”.
Ademais, em dezembro de 2010, passou de órgão de apoio do Tribunal de
Justiça (Lei Complementar Estadual nº 47/2005) a órgão oficial do Tribunal de Justiça (Lei
Complementar Estadual nº 221/2010), com a inclusão na proposta orçamentária na
qualidade de órgão oficial do Tribunal de Justiça.
Em janeiro de 2011, vivencia a experiência de inaugurar a sua sede própria no
Centro Administrativo do Poder Judiciário, pelo então Presidente do Tribunal de Justiça,
Des. Pedro Ranzi.
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Finalmente, no exercício 2012, o projeto de modernização administrativa do
Tribunal de Justiça instituiu a Escola do Poder Judiciário (Lei complementar nº 257, de 29 de
janeiro de 2013, órgão integrante da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Acre). A
nova estrutura Administrativa unifica a Escola Superior da Magistratura do Acre – ESMAC e
o Centro de Capacitação dos Servidores do Poder Judiciário – CECAP, com a finalidade de
formação, aperfeiçoamento e especialização de magistrados e servidores, com atuação em
todas as comarcas do interior e na capital do Estado.
O biênio 2013/2015 foi marcado por grandes investimentos, destacando-se as
reformas na estrutura física da ESJUD tocante à revitalização das salas de aulas,
isolamento acústico, aquisição de lousas interativas e de equipamentos para a implantação
do EaD, dentre outras melhorias, culminando com a inclusão da escola na proposta
orçamentária na qualidade de órgão oficial do Tribunal de Justiça.

4. ESTRUTURA ATUAL

•

Conselho Consultivo

•

Direção

•

Gerência de Administração do Ensino

•

Gerência de Planejamento e Execução do Ensino

•

Gerência de Avaliação

5. ÁREAS DE ATUAÇÃO
5.1 Programa de Formação Inicial, que compreende os seguintes curso:
 Curso para o Ingresso na Carreira da Magistratura
Desenvolvido no sistema presencial, constitui etapa final de concurso público de
provas e títulos para seleção de magistrados e destina-se a candidatos aprovados nas fases
anteriores do concurso, conforme a Resolução nº 03/Enfam/2013, que estabelece diretrizes
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para os conteúdos mínimos, carga horária e sistema de avaliação de aproveitamento dos
candidatos alunos.

 Curso de Formação Inicial
Desenvolvido no sistema presencial, tem como objetivo o desenvolvimento das
competências necessárias e imediatas de magistrados, servidores e colaboradores recémempossados no Tribunal de Justiça.
 Ações educacionais:
o

Curso de formação inicial de magistrados voltado para o exercício da
magistratura;

o

Curso de formação para novos servidores do Poder Judiciário;

o

Curso de formação de conciliadores em métodos consensuais de solução de
conflitos;

o

Curso de formação para Juízes Leigos;

o

Ciclo de palestras para estagiários.

 Programa de Formação Continuada
Desenvolvido no sistema presencial e EaD, destina-se ao aperfeiçoamento e
atualização de magistrados para fins de vitaliciamento e

promoção na carreira da

magistratura, bem como ao desenvolvimento de competências necessárias dos servidores,
visando aperfeiçoar o seu desempenho na unidade de trabalho.
 Ações educacionais:
o

Cursos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e promoção na carreira da
magistratura;

o

Cursos de Gestão e Desenvolvimento de Competências Gerenciais e Técnicas de
Servidores;

o

Jornadas de Estudos;

o

Cursos de Atualização Jurídica.
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 Programa de Formação de Formadores
Desenvolvido no sistema presencial, com foco no processo de ensino, tem como
objetivo promover a formação pedagógica e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores
que atuam como facilitadores na Escola do Poder Judiciário, privilegiando os métodos,
práticas e ferramentas pedagógicas.
• Ações educacionais:
o

Oficinas temáticas;

o

Cursos.

6. OBJETIVO GERAL
Definir e orientar as diretrizes pedagógicas das ações de formação e
aperfeiçoamento de magistrados e servidores, com foco no desenvolvimento contínuo das
competências necessárias ao exercício profissional, visando elevar os níveis de qualidade e
eficiência da prestação jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário.

7. PROPOSTA METODOLÓGICA
Para o alcance dos objetivos educacionais, é fundamental

qualificar a

metodologia do ensino, em uma perspectiva histórico-dialética da educação .
Isso quer dizer que a proposta metodológica para o desenvolvimento das ações
formativas, que ora propomos, deve traduzir o método de ensino, procedimentos,
estratégias e recursos que serão utilizados e requer articular teoria e prática para garantir a
formação profissional desejável.
Nessa perspectiva, a Esjud adotará uma metodologia dialógica, participativa e de
compartilhamento

de

conhecimentos,

práticas

e

experiências,

voltadas

para

o

desenvolvimento de competências que os magistrados e servidores precisam desenvolver.
A adoção dessa metodologia implica, como primeiro passo, a formação dos
agentes educacionais que compõem a escola, haja vista a complexidade que envolve o
planejamento pedagógico e a execução dos projetos estratégicos que fazem parte do Plano
Anual de Ações Educacionais para o exercício 2015.
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8. CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO
A ação avaliativa deve ser entendida como um processo permanente de reflexão
e uma ferramenta de ação contínua e sistemática, para identificar pontos fortes e fracos,
corrigir erros e definir estratégias de intervenção.
A concepção pedagógica é de avaliação formativa, portanto, deverá ocorrer
durante o processo de ensino, com foco na prática profissional, mediante diversos
instrumentos e procedimentos avaliativos, articulada com os objetivos das ações
educacionais planejadas e sistematizadas.
Será objeto de avaliação nas ações formativas assiduidade, frequência de no
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso, pontualidade e participação nas aulas.
A avaliação do cursista também está condicionada aos seguintes critérios:
relacionamento interpessoal, pontualidade, interesse, postura participação nas atividades
presenciais da classe, além de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das
aulas dos cursos na modalidade presencial.
Os critérios para aferição do conhecimento e para a certificação serão
apresentados mediante edital que será publicado no Diário da Justiça e divulgado no site do
Tribunal de Justiça.
Quanto à avaliação do curso pelo cursistas, obedecerá às diretrizes da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados/Enfam e às orientações do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário Nacional/ CNJ,
observando, prioritariamente, a contribuição do curso no desempenho profissional do aluno,
a capacidade e o domínio do professor quanto à matéria, habilidade de comunicação,
metodologia e material didático, dentre outros aspectos.

9. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA/IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS
O processo de identificação das demandas de cursos para compor o Plano
Estratégico de Ações Educacionais, em atendimento à Resolução nº 192 do CNJ e demais
atos normativos (Enfam e CEajud) que tratam da questão no âmbito do Poder Judiciário,
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deu-se primeiramente com a elaboração do inventário dos cursos (avaliação diagnóstica)
que historicamente são aplicados pela Escola, seguido pelo inventário das propostas
advindas das Unidades administrativas e Judiciárias, conforme o esquema abaixo:

Uma vez concluído o inventário (fase 1), obteve-se o banco de cursos, dividido por área
temática, necessidades de aprendizagem(cursos) e público alvo, conforme quadro a seguir:
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10. BANCO DE CURSOS

ÁREA
TEMÁTICA

TECNOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO E/OU
PROFISSIONAL

COMUNICAÇÃO E
LIDERANÇA

GESTÃO DE
PESSOAS

GESTÃO
OPERACIONAL

CURSOS
⋅ Formação de agentes educacionais:
conceitos e significados de competência
no ensino profissional;
⋅ A Formação On-line na Administração
Pública;
⋅ Desenho de Cursos e Programas de
Capacitação;
⋅ Didática
para
Facilitadores
de
Aprendizagem;
⋅ Tutoria On-line em Organizações Públicas;
⋅ Metodologia de pesquisa;
⋅ Avaliação por resultados;
⋅ Monitoramento e acompanhamento da
avaliação;
⋅ Moodle para gestores e tutores.
⋅ Coaching;
⋅ Comunicação assertiva;
⋅ Inteligência emocional;
⋅ Liderança com foco em resultados;
⋅ Gestão de conflitos;
⋅ Motivação, relacionamento interpessoal e
produtividade no trabalho;
⋅ Gestão de Pessoas.
⋅ A Previdência Social dos Servidores
Públicos: Regime Próprio e Regime da
Previdência Complementar;
⋅ Gestão Estratégica de pessoas e Planos
de Carreiras;
⋅ Gestão de pessoas por competências;
⋅ Gestão cartorária;
⋅ Gestão de documentos e arquivos;
⋅ Gestão eletrônica de documentos;
⋅ Gestão de processos: gestão por

PÚBLICO

Servidores da
ESJUD/Agentes
Educacionais

Gestores: Magistrados e
Servidores

Gestores e servidores da
DIPES.

Diretores, Gerentes,
Supervisores e
Servidores.
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LOGÍSTICA NA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

DIREITO CIVEL E
PROCESSUAL CIVIL

processos e gestão de qualidade;
⋅ Gestão de projetos: Elaboração, gestão de
risco, gestão de portfólio, Gestão do
tempo;
⋅ Gestão em protocolo e cerimonial;
⋅ Gestão estratégica: gestão de mudança;
BSC; Gestão para resultados;
⋅ Excelência no atendimento ao público;
⋅ Gestão orçamentária e financeira;
⋅ Gestão de custos na administração
pública;
⋅ Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicada ao Setor Público.
⋅ Elaboração de Editais para Aquisições no
Setor Público;
⋅ Elaboração de Termos de Referência e
Projetos Básicos para Contratação de
Bens e Serviços no Setor Público;
⋅ Gestão de material, almoxarifado e
patrimônio público;
⋅ Gestão e fiscalização de contratos;
⋅ Gestão de convênios – SICONV
⋅ Legislação Aplicada às Logísticas de
Suprimentos – Lei Nº8.666/93.
⋅ Controle e armazenamento de materiais;
Atualização sobre pregão eletrônico, com
apoio de Rede de Computadores e com
Ênfase no Sistema Comprasnet;
Formação de pregoeiro incluindo o Sistema
de Registro de Preços e Critérios de
Sustentabilidade (Regime Diferenciado de
Contratações - RDC;
⋅ A (ir)responsabilidade civil no novo CPC;
⋅ Ações possessórias;
⋅ Antecipação dos efeitos da tutela e
provimentos de urgência;
⋅ Direito das obrigações;
⋅ Direito processual civil: recursos e

Gestores e Servidores

Magistrados, Assessores
e Diretores de Secretaria
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DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL

DIREITO
ADMINISTRATIVO

execução;
⋅ Direitos de vizinhança;
⋅ Direitos possessórios;
⋅ Execução de título judicial e extrajudicial;
⋅ Habeas data;
⋅ Infância e juventude: execução de medida
socioeducativa;
⋅ Mandado de segurança: teoria, prática e
execução;
⋅ Mediação e conciliação.
⋅ O novo direito de família e a prestação
alimentar;
⋅ O regime decisório previsto no projeto do
código de processo civil;
⋅ Responsabilidade civil;
⋅ Sucessões e família;
⋅ Tutela antecipada no novo CPC;
⋅ Tutela coletiva: ação civil pública.
⋅ Cálculo de prescrição penal;
⋅ Direito processual penal: ênfase em
prescrição e recursos;
⋅ Crime organizado e lavagem de capitais;
⋅ Modificações no CPP acerca das prisões.
⋅ Contratação de serviços;
⋅ Contratos administrativos: rescisão do
contrato e aplicação de
o Penalidades;
⋅ Dispensa e inexigibilidade de licitação:
temas polêmicos e os entendimentos do
TCU;
⋅ Elaboração de projeto básico e termo de
referência para contratações públicas;
⋅ Improbidade administrativa;
⋅ Licitações e contratos;
⋅ Licitações para obras e serviços de
engenharia;
⋅ Noções gerais de direito administrativo;
⋅ Novo sistema de registro de preços;
⋅ Obras e serviços de engenharia:

Magistrados, Assessores
e Diretores de Secretaria

Magistrados, Assessores,
Diretores de Secretaria e
Gestores
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⋅
⋅

DIREITO
CONSTITUCIONAL
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
DIREITO
TRIBUTÁRIO
DIREITO À SAÚDE

LEGISLAÇÃO

LINGUAGEM E
COMUNICAÇÃO

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

polêmicas, novidades e entendimentos do
TCU;
PAD – processo administrativo;
Sistema de registro de preços para
compras e serviços: como planejar, julgar
a licitação, gerir a ata e o contrato.
Direitos fundamentais;
Noções gerais de direito constitucional.
Auxílio
doença,
acidentário
e
aposentadoria por invalidez;
Cálculo de aposentadoria;
Carência e qualidade para o direito aos
benefícios.
ICMS

⋅
⋅ Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990);
⋅ Lei de Adoção (Lei nº 12.010/2009);
⋅ Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006);
⋅ Lei de Execução Fiscal (Lei nº
6.830/1980);
⋅ Lei de Execuções Penais (Lei nº
7.210/1984);
⋅ Lei do Processo Eletrônico;
⋅ Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2006);
⋅ Lei dos Juizados Especiais (Lei. nº
9.099/1995);
⋅ Lei de Acesso a Informação (Lei nº
12.527/2011)
Língua Portuguesa:
⋅ Atualização gramatical;
⋅ Novo acordo ortográfico;
⋅ Redação oficial;
⋅ Redação
jurídica:
elaboração
de
pareceres,
decisões,
despachos
e
sentenças;
⋅ Oratória;
⋅ Media Training.

Magistrados, Assessores
e Diretores de Secretaria

Magistrados, Assessores
e Diretores de Secretaria
Magistrados, Assessores
e Diretores de Secretaria
Magistrados

Magistrados, Assessores
e Diretores de Secretaria

Magistrados e/ou
Servidores

Magistrados
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PRÁTICAS
CARTORÁRIAS

GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

⋅ Práticas cartorárias específicas para
execução penal;
⋅ Prática cartorária voltada ao AIP: cálculo
de pena;
⋅ Práticas cartorárias cível com ênfase em
inventário, arrolamento e partilha;
⋅ Práticas cartorárias cível com ênfase nas
execuções
fiscais,
extrajudiciais
e
cumprimento de sentença;
⋅ Práticas cartorárias criminal, com ênfase
no cumprimento de sentença e nas
execuções penais;
⋅ Práticas cartorárias voltadas para o juizado
da fazenda pública;
⋅ Práticas cartorárias voltadas para vara
única.
⋅ SAJ/PG5;
⋅ SAJ/EST;
Pacote Office
⋅ Word avançado;
⋅ Excel básico;
⋅ Excel avançado;
Administrador em banco de dados oracle:
⋅ Oracle database 11g: SQL and PL/SQL
New Features;
. Oracle database 11g: Advanced PL/SQL;
. Oracle database 11g: Performance Tuning
Release 2;
. Oracle database 11g: Performance Tuning
DBA Release 2;
. Oracle database 11g: RAC Administration
Release 2;
. Oracle database 11g: Security Release 2
. Oracle grid infrastructure 11g: Manage
Clusterware and ASM
Release.
⋅ 2 NEW:
⋅ Curso WordPress:
. WordPress Manager Essential;
. WordPress Manager Standard;

Diretores de Secretaria

Servidores em geral

Servidores da DITEC
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. WordPress Manager Expert.
Formação PHP
Treinamento Java:
⋅ Fundamentos da linguagem Java;
⋅ JPA - Java Persistence API com MOR;
⋅ Desenvolvimento Dinâmico Java Web;
⋅ EJB - Enterprise JavaBeans;
⋅ Java Web Services;
⋅ Relatórios profissionais com iReport e
JasperReports;
⋅ Aplicações corporativas com Spring
Framework;
⋅ Treinamento Jboss;
⋅ Jboss arquitetura e administração;
⋅ Jbosstunning e performance;
⋅ Jboss Alta Performance e Produtividade;
⋅ Tomcat administração.
⋅ Bancos de Dados PostgreSQL:
⋅ Administração;
⋅ Performace Tunnig;
⋅ Alta Disponibilidade.
⋅ Desenvolvimento de Aplicativos para
Dispositivos Móveis;
⋅ Administração de Redes Microsoft;
⋅ Formação Linux;
⋅ Linux Fundamental;
⋅ Linux Security SysAdmin;
⋅ Linux Security Servers;
⋅ Certificação Digital I e II;
⋅ Desenvolver Certificação Digital em
aplicações Java;
⋅ Desenvolver Certificação Digital em
aplicações Delphi;
⋅ Treinamento em Delphi Embarcadeiro;
⋅ Delphi Essentials;
⋅ Criação de Aplicações Win32;
⋅ Criação de Componentes;
⋅ DatasnapMulti-tier;
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

SAÚDE
TRANSPORTE

⋅
⋅
⋅
⋅

Fast Report;
Rave Reports;
Delphi iOS Essentials;
Delphi Android Essentials;
DB Optimizer;
Webservices Application;
TQM–Processos de Qualidade Total;
CMM – Modelo de Maturidade de
Capacidades;
ITIL – Biblioteca de Infra-estrutura de
Tecnologia da Informação;
Governança em TI e COBIT-Controle dos
Objetivos para Informação e Tecnologia
Relacionada.
Primeiros socorros.
Adição de categoria de direção;
Mecânica básica para veículos.
Direção defensiva

Servidores em geral
Motoristas do TJAC

11. ANÁLISE DE SUFICIÊNCIA DO PLANO DE CAPACITAÇÃO X ESTRATÉGIA
•

A fase seguinte do Plano se constitui na análise de aderência e suficiência à
estratégia. Essa análise, elaborada a partir da matriz de aderência, identifica os
pontos nos quais há coincidências entre a aplicação do curso e o objetivo
estratégico afetado. Do mesmo modo, a análise de suficiência visa identificar se
os cursos contidos no Plano são suficientes para atender as necessidades dos
projetos estratégicos catalogados.

•

Essa análise está contida na matriz de aderência e suficiência a seguir:
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CURSOS
Assegurar infraestrutura e
governança de TIC que sustentem
as rotinas e as estratégias
Garantir e gerir com eficiência os
recursos orçamentários
necessários ao cumprimento das
rotinas e das estratégias

Tornar a comunicação
instrumento impulsionador de
eficiência organizacional
Assegurar infraestrutura física
adequada e segura

Aumentar a eficiência
operacional com implementação
e adequação das rotinas
judiciárias
Garantir eoadministrativas
alinhamento
estratégico entre as unidades
administrativas e judiciárias
Garantir acesso a justiça e
qualidade dos serviços prestados
nas unidades administrativas e
judiciárias
Garantir modelo
de gestão de
pessoas adequado as
necessidades estratégicas
Propiciar um ambiente de
trabalho motivador e integrado

Fomentar responsabilidade
socioambiental

Fomentar a conciliação e
mediação para a resolução de
conflitos
Incrementar a celeridade e
produtividade na prestação
jurisdicional
Aprimorar a imagem interna e
externa da Instituição
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• MATRIZ DE ADERÊNCIA E SUFICIÊNCIA DOS CURSOS À ESTRATÉGIA

Coaching

Comunicação assertiva

Inteligência emocional

Liderança com foco em resultados

Gestão de conflitos

Motivação, relacionamento interpessoal e
produtividade no trabalho.
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Gestão de Pessoas
A Previdência Social dos Servidores Públicos: Regime
Próprio e Regime da Previdência Complementar
Gestão Estratégica de pessoas e Planos de Carreiras

Gestão de pessoas por competências
Gestão cartorária
Gestão de documentos e arquivos
Gestão eletrônica de documentos
Gestão de processos: gestão por processos e
gestão de qualidade
Gestão de projetos: Elaboração, gestão de
risco, gestão de portfólio, Gestão do tempo.
Gestão em protocolo e cerimonial
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Gestão estratégica: gestão de mudança; BSC;
Gestão para resultados.
Excelência no atendimento ao público
Gestão orçamentária e financeira
Gestão de custos na administração pública
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada
ao Setor Público.
Elaboração de Editais para Aquisições no
Setor Público
Elaboração de Termos de Referência e
Projetos Básicos para Contratação de Bens e
Serviços no Setor Público
Gestão de material, almoxarifado e
patrimônio público.
Gestão e fiscalização de contratos
Gestão de convênios – SICONV
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Legislação Aplicada à Logísticas de
Suprimentos – Lei Nº8.666/93
Formação de pregoeiro incluindo o Sistema
de Registro de Preços e Critérios de
Sustentabilidade (Regime Diferenciado de
Contratações - RDC;
Atualização sobre pregão eletrônico, com
apoio de Rede de Computadores e com
Ênfase no Sistema Comprasnet.
Controle e armazenamento de materiais
DIREITO CIVEL E PROCESSUAL CIVIL
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
DIREITO ADMINISTRATIVO
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
DIREITO TRIBUTÁRIO
LEGISLAÇÃO
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Atualização gramatical
Novo acordo ortográfico
Redação oficial
Redação jurídica: elaboração de pareceres,
decisões, despachos e sentenças.
Oratória
Media Training
Práticas Cartorárias (todos os seguimentos)
SAJ/PG5 e SAJ/EST
Pacote office (básico e avançado)
Administrador em banco de dados Oracle
Curso WordPress
Formação PHP
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Treinamento Java
Bancos de Dados PostgreSQL
Desenvolvimento de Aplicativos para
Dispositivos Móveis
Administração de Redes Microsoft
Formação Linux
Certificação Digital I e II
Treinamento em Delphi Embarcadeiro
Criação de Aplicações Win32
Criação de Componentes
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DatasnapMulti-tier
Fast Report
Rave Reports
Delphi iOS Essentials
Delphi Android Essentials
DB Optimizer
TQM–Processos de Qualidade Total
CMM – Modelo de Maturidade de
Capacidades
ITIL – Biblioteca de Infra-estrutura de
Tecnologia da Informação
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Governança em TI e COBIT-Controle dos
Objetivos para Informação e Tecnologia
Relacionada
Primeiros socorros
Adição de categoria de direção
Mecânica básica para veículos
Direção defensiva

•

LEGENDA
Curso está alinhado à estratégia e relacionado a um projeto estratégico
Curso está alinhado à estratégia
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12.

PLANO ANUAL 2015

O Plano anual da ESJUD contém os projetos estratégicos, objetivos e metas, a
previsão de custos e a estimativa de ações educacionais projetadas para o exercício 2015.

12.1 OBJETIVOS E METAS

•

Promover a formação continuada de magistrados e servidores priorizando a
1ª instância de jurisdição.

Meta: Capacitar todos os magistrados e servidores com foco nas metas nacionais do Poder
judiciário e nos desafios do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça para 2015/2020.
•

Realizar ações de formação e aperfeiçoamento voltadas para os gestores,
com foco no desenvolvimento de competências gerenciais conforme a
identificação das demandas.

Meta: Capacitar todos os gestores em gestão de processos, gestão de conflitos e gestão por
conhecimento (teorias e boas práticas organizacionais).
•

Formalizar programas destinados aos agentes educacionais que atuam na
ESJUD, visando garantir qualidade no desempenho de suas funções.

Meta: Realizar 06 (seis) oficinas de trabalho, objetivando capacitar os servidores para a
execução, suporte e apoio ao plano anual de capacitação.
•

Formalizar programas de formação de formadores destinados a magistrados
e servidores que atuam como docentes nesta unidade de ensino conforme
Resolução Nº03/Enfam.

Meta: Realizar 06 (seis) cursos de aperfeiçoamento com foco na prática do formador e na
aplicação das diretrizes pedagógicas da ESJUD.
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•

Implementar a avaliação das ações formativas nas quatro dimensões: reação,
aprendizagem, aplicação e resultado.

12.2

PROJETOS ESTRATÉGICOS

 FORMAÇÃO CONTINUADA
Identificação do Projeto
Título:
Formação Continuada de
Magistrados e Servidores.
Início previsto:
02/03/2015

Término previsto:
20/12/2015

Alinhamento Estratégico
Macro Desafio/Objetivo Estratégico
Melhoria da Gestão de Pessoas.

Tema Estratégico
-

Metas relacionadas/Indicador

Perspectiva Estratégica

Capacitação nas competências estratégicas

Recursos

Escopo
A Formação Continuada será realizada nas modalidades presencial e EaD. As ações
formativas voltadas para os magistrados obedecem às Diretrizes da Resolução n.03/Enfam,
que dispõe sobre os cursos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamente e promoção na
carreira da magistratura, tocante ao conteúdo mínimo, carga horária, metodologia e
avaliação.
As ações destinadas aos servidores, colaboradores e estagiários terão como base a
Resolução n.04, do Tribunal de Justiça, aprovada pelo Conselho de Justiça Estadual, que
estabelece nova política de capacitação e apresenta as áreas de interesse do Poder
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judiciário referentes ao aperfeiçoamento profissional bem como as diretrizes do Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, órgão
vinculado ao Conselho Nacional de Justiça/CNJ, com a finalidade de conduzir a política
nacional de Servidores de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário.
Para que os objetivos das ações formativas sejam plenamente atingidos, serão utilizadas
metodologias de ensino diferenciadas, tais como aulas interativas, estudos de caso, grupos
de estudo, oficinas e laboratórios.
O acompanhamento pedagógico das ações será realizado na sala de aula pelo supervisor
de ensino da Gerência de Planejamento e Execução de Ensino. Quanto à avaliação do
ensino e demais aspectos de aproveitamento, será realizada pelo facilitador responsável
pela ação, cabendo à Gerência de Avaliação do Ensino conduzir todo o processo a partir
de instrumentos avaliativos em três dimensões: reação, impacto e resultados.
Clientes do projeto
As ações de Formação Continuada destinam-se aos magistrados e servidores do Poder
judiciário, prioritariamente, porém, é extensivo aos colaboradores e estagiários que prestam
serviço ao Poder Judiciário proporcionando conhecimentos técnicos, desenvolvimento de
habilidades e de atitudes importantes ao exercício das funções.
Justificativa
As constantes transformações políticas, sociais e econômicas na sociedade brasileira nas
últimas décadas exigiram das instituições, dentre as quais o Poder Judiciário, necessária
reflexão e revisão de seus princípios e valores, visando atender à crescente demanda dos
jurisdicionados pela prestação jurisdicional eficiente e eficaz.
O compromisso com os novos valores da modernidade, a necessidade de um novo olhar
sobre a qualidade da atividade judicial e da formação técnica e humanística de magistrados
e servidores impõem novos desafios.
A Reforma do Poder Judiciário, materializada pela Emenda Constitucional nº 45, de 31 de
dezembro de 2004, inspirou políticas públicas centradas na formação e aperfeiçoamento
de magistrados e servidores, cabendo às Escolas Judiciais construírem o ambiente
favorável ao desenvolvimento do conhecimento técnico e humanístico.
Assim, cumprindo a missão institucional que lhe foi reservada, a Escola do Poder
Judiciário, conforme as diretrizes traçadas pela Emenda Constitucional nº45/2004, pelo
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de acordo com os atos normativos da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, e do Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD/CNJ, pretende
desenvolver, no exercício 2015, ações estratégicas de formação e aperfeiçoamento
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profissional, sobrelevando as demandas pontuais de situações práticas e, especialmente,
de gestão.
Nessa trajetória, comprometido com uma nova geração de magistrados e servidores, o
programa de Formação Continuada terá como ênfase a formação técnico-jurídica,
humanística e ética, alinhada ao planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário
2015/2020, em simetria com o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça, incluindo
como missão “preparar, formar e capacitar magistrados e servidores em busca de uma
jurisdição célere, humanística, justa, segura e efetiva”.
Resultados Esperados
Elevar o índice de qualidade e eficiência da prestação jurisdicional, no âmbito do Poder
Judiciário.
Previsão dos Custos
Total:
R$ 835.469,00

Justiça de 1º Grau – R$ 730.461,00
Justiça de 2º Grau – R$ 105.008,00

 FORMAÇÃO DE FORMADORES
Identificação do Projeto
Título:
Formação de Formadores
Início previsto:
01/07/2015

Término previsto:
30/11//2015

Alinhamento Estratégico
Macro Desafio/Objetivo Estratégico

Tema Estratégico

Metas relacionadas/Indicador

Perspectiva Estratégicas
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Escopo
O presente projeto de Formação de Formadores atende a Resolução n. 03, de 04 de
dezembro de 2013, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de MagistradosENFAM.
O direcionamento das ações voltadas para a formação de formadores, na ESJUD, tem como
objeto a formação didática e pedagógica, visando conhecimentos básicos para a prática
docente, podendo integrar o núcleo comum dos cursos disciplinas de outras áreas afins
(filosofia, sociologia, psicologia, comunicação, entre outras).
Os temas específicos (conteúdos periféricos) deverão estar alinhados às novas demandas de
formação de magistrados e servidores, mediante avaliação de necessidades de
aprendizagem.
A execução dessa ação formativa visa, também, apoiar magistrados e servidores na
realização da atividade docente, no planejamento de ensino, no acompanhamento
pedagógico e na elaboração de material didático mediante oficinas pedagógicas.
As oficinas pedagógicas serão consideradas ferramentas contínuas de acompanhamento e
avaliação do processo pedagógico, podendo eventualmente gerar replanejamento, para
garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Serão realizadas 03 (três) oficinas
pedagógicas a partir dos eixos temáticos assinalados a seguir:
>Fundamentos dos processos de ensino e aprendizagem;
>Planejamento e execução do ensino;
>Procedimentos pedagógicos e técnicas avaliativas.
O conteúdo do núcleo comum básico dos cursos de formação de formadores será
sistematizado com um total de, no mínimo, 60 (sessenta) horas-aula na modalidade
presencial. Participarão do projeto 31(trinta e um) facilitadores cadastrados no banco de
cursos da ESJUD.

Clientes do projeto
As ações de Formação de Formadores destinam-se aos magistrados e servidores do Poder
judiciário que atuam como facilitadores nos cursos ofertados pela ESJUD.

Justificativa
A formação de um corpo docente que dialogue com outros campos do saber, detentor de
habilidades e competências pedagógicas inerentes ao processo de ensino, tem sido uma
necessidade cada vez mais presente nas escolas judiciais, haja vista sua missão institucional
de preparar, formar e aperfeiçoar magistrados e servidores em busca de novas e boas

Centro Administrativo, BR 364 (Via Verde), km 02, Rua do Tribunal de Justiça – Distrito Industrial,Anexo I
CEP: 69.920-193 – Rio Branco/Acre – (68) 3302-0379 – email:gepee@tjac.jus.br

29

Tribunal de Justiça – Escola do Poder Judiciário
Gerência de Planejamento e Execução do Ensino – GEPEE

DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA O BIÊNIO 2015/2017
práticas de gestão e da excelência na prestação jurisdicional.
Nesse contexto, a formação de formadores se destina à especialização de profissionais da
área jurídica e áreas afins, prioritariamente, magistrados e servidores figurando como uma
alternativa de qualificação profissional para o exercício da docência.
É importante destacar a preocupação da ESJUD em potencializar a formação de seus
facilitadores visando, também, à formação de um banco de profissionais qualificados.
Espera-se que a presente proposta possa ampliar a atuação do facilitador e melhorar o seu
desempenho na sala de aula.

Resultados Esperados
Preparar profissionais, magistrados e servidores para a docência.

Previsão dos Custos
Total: 39.439,00 – Justiça do 1º grau.

 NÚCLEO DE PESQUISA
Identificação do Projeto:
Título:
Pesquisa, Gestão e Difusão
do Conhecimento
Início previsto:
10/03/2015

Término previsto:
10.12.2015

Alinhamento Estratégico
Macro Desafio/Objetivo Estratégico

Tema Estratégico

Metas relacionadas/Indicador

Perspectiva Estratégica
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Escopo
O presente projeto destina-se à implantação de 01 (um) Núcleo de Pesquisa Jurídica na
Escola do Poder Judiciário, visando incentivar a pesquisa jurídica e a difusão do
conhecimento produzido, capaz de causar impacto positivo na sociedade. O Núcleo de
Pesquisa Jurídica funcionará permanentemente na sede da ESJUD, com infraestrutura
adequada e ambiente propício para consolidar estudos, produzir pesquisas e fortalecer os
grupos de pesquisa já existentes.
Clientes do projeto
O Núcleo de Pesquisa Jurídica destina-se aos magistrados e servidores no âmbito do Poder
Judiciário.
Justificativa
A gestão e a difusão do conhecimento são consideradas valiosos recursos estratégicos para
a sobrevivência das instituições, tendo em vista que favorecem o processo de inovação
necessária à sua sustentabilidade. Todavia, a dinâmica desses recursos ainda é, sem dúvida,
um grande desafio.
Portanto, para que a gestão do conhecimento seja vista como marco estratégico, é
imprescindível investir na geração e difusão do conhecimento por meio da pesquisa, partindo
da concepção pedagógica de que a pesquisa é indissociável do ensino.
Assim, visando ampliar e estimular a produção do conhecimento cientifico a partir da aptidão
intelectual dos magistrados e servidores, a atividade de pesquisa, inicialmente aplicada ao
ensino, estará centrada na identificação de problemas e proposição de mecanismos que
contribuam para a implementação de ações efetivas voltadas para a melhoria da prestação
jurisdicional e promoção da cidadania.
Em razão disso, a ESJUD, sob a gestão da Gerência de Planejamento e Execução do Ensino,
pretende implantar o projeto Núcleo de Pesquisa Jurídica – Nupejs/Acre com objetivo de
incentivar à pesquisa jurídica no âmbito do Poder Judiciário local e promover cooperação com
entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, e a
Universidade Federal do Acre, observando linhas de pesquisa de interesse do Poder
Judiciário tais como:
I – Políticas públicas e Poder Judiciário;
II – Gestão e administração judiciária;
III – Humanismo e ética (interface entre o direito e outras disciplinas, como a psicologia
jurídica, sociologia jurídica e filosofia);
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IV – Direitos humanos e educação jurídica;
V – Resolução de conflitos sem intervenção do Poder Judiciário;
VI – Novas tecnologias da informação na efetividade da justiça (estudos sobre crimes
cibernéticos, pirataria, contratos eletrônicos);
VII – Motivação das decisões judiciais (exploração do conteúdo formal e substancial da
motivação);
VIII – aspectos regionais da tutela ambiental;
IX – formação continuada, currículo e mundo do trabalho (no âmbito da capacitação de
magistrados);
Para tanto, é necessária a aquisição de um software de pesquisa com capacidade para
atender 10 (dez) usuários simultaneamente.
Resultados Esperados
Subsidiar ações de melhoria de gestão no âmbito do Poder Judiciário.

Previsão dos Custos
Software de Pesquisa: www.jurid.com.br
Preço unitário: R$ 1.072,00

10(dez) usuários simultâneos
Custo Total: R$ 10.720,00

 AVALIAÇÃO DO ENSINO

Identificação do Projeto
Título:
Avaliação com Foco nas
Competências
Início previsto:
06/04/2015

Término previsto:
30/08/2015
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Alinhamento Estratégico
Macro Desafio/Objetivo Estratégico
Melhoria da Gestão de Pessoas

Tema Estratégico
Gestão de Pessoas

Escopo
Implantar um Sistema de Avaliação de Ensino por Competências que tem como escopo a
realização de avaliações, sendo um processo permanente de reflexão, que objetivem a
melhoria da qualidade dos cursos desenvolvidos no âmbito da Escola do Poder Judiciário,
tendo como pressuposto de que o domínio de determinados recursos é fundamental para um
desempenho de excelência de pessoas e organizações.
A avaliação deve ser utilizada como instrumento de ação contínua para identificar pontos
fortes e fracos, corrigir erros e estabelecer estratégias de intervenção, quando necessário,
com vistas à melhoria imediata das ações desenvolvidas, administrativas e pedagógica, e a
definição de ações futuras.
Dessa forma, terá como produto:
•
•
•
•

Avaliação de reação (facilitador, curso, logística e coordenação);
Avaliação de impacto (efetividade e resultado com foco em competência);
Avaliação do docente quanto ao curso.
Avaliação por resultados (fonte: avaliação de desempenho)

Dessa forma, necessário o mapeamento das competências, pois a avaliação por competência
terá como foco os conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho, visando reduzir a
discrepância entre as competências necessárias à execução dos objetivos organizacionais e
aquelas já disponíveis na organização.
Pelo exposto, a não expressão das competências humanas e organizacionais poderá
comprometer o desempenho das unidades produtivas, e conseqüentemente, o que foi
delineado no mapa estratégico.
Clientes do projeto
•
•
•
•
•

Magistrados;
Servidores;
Docentes externos e internos;
Facilitadores;
Colaboradores
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Justificativa
A necessidade de atender às diretrizes delineadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ
através dos Macro desafios do Poder Judiciário (Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário 2015 – 2020).
Por ser a Escola Judicial um Órgão de Ensino responsável pela capacitação do magistrado e
servidor, devendo promover sistematicamente a avaliação dos processos, tanto no âmbito
institucional quanto educacional.
Ainda, pelos mecanismos de avaliação constantes do Plano de Capacitação se constituírem
em instrumentos de avaliação dos próprios objetivos, metas e estratégias propostas. Dos
quais se inicia com uma avaliação diagnóstica com o propósito de obter dados quantitativos e
qualitativos para efetuar análises que permitam o planejamento de ações futuras, o impacto
dos programas de formação para o desenvolvimento institucional, bem como direcionar a
gestão político-pedagógica da Escola Judicial.
Considerando principalmente que a avaliação deve ser formativa ou seja um processo
contínuo e sistemático, permitindo ao discente e docente tomarem consciência de seus
avanços e dificuldades enquanto sujeitos do processo ensino-aprendizagem.
Sob essa perspectiva, de um Sistema de Avaliação de Ensino, com foco nos conhecimentos,
habilidades e atitudes no trabalho gera o desempenho profissional desejado, a avaliação tem
se mostrado imprescindível e deve ser um instrumento de trabalho que investiga, verifica os
conhecimentos e aptidões necessárias à atuação profissional, como também aferir a
qualidade dos serviços desenvolvidos pela Esjud.
Diante desse cenário, o sistema de avaliação, tanto no ensino presencial quanto a distância,
deve ser diversificado na aferição do alcance dos objetivos dos cursos e a gestão da
qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.
O acompanhamento da avaliação da aprendizagem de ensino, articulada com a proposta
pedagógica do curso, visa garantir a qualidade de resultado que se está construindo, razão
pela qual não pode ser estudada, definida ou delimitada sem um projeto que a articule. Neste
sentido, se visa ao desenvolvimento do magistrado/servidor ativo e em processo de
mudança, servindo como “base para tomada de decisões no sentido de construir com e nos
discentes conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem o seu efetivo
desenvolvimento, através da assimilação ativa do legado cultural da sociedade”. LUCKESI
Dessa forma, os dados levantados nos processos avaliativos auxiliam o discente a constatar
suas dificuldades e a tomar iniciativas para o progresso na aprendizagem, desenvolvendo
autonomia. E ao docente, ao analisar os resultados obtidos, tomar medidas para a
recondução do processo, aperfeiçoando a prática pedagógica, sem caráter seletivo e
competitivo.
Uma vez relacionada ao cumprimento das finalidades da Escola, a análise quantitativa e
qualitativa dos processos pedagógicos dos cursos oferecidos, das condições disponíveis,
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relacionando-os às demandas educacionais. Essa avaliação deve ser sistematicamente
associada a cada processo e a cada ação da Escola, de tal maneira que esteja sempre
indagando se as práticas correspondem à escola, ao currículo, ao ensino, à pesquisa, à
extensão e a gestão que se deseja.
Assim, o processo de avaliação deve estar integrado ao monitoramento, de modo que seja
um processo contínuo, reflexivo, individualizado e coletivo, múltiplo e participativo, voltado a
realimentar os processos e redimensioná-los, para promover as mudanças necessárias ao
alcance das metas e dos objetivos estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Em consonância com esse cenário, o processo auxilia no processo de tomada de decisões,
com o propósito de implementar e/ou incrementar ações educativas, com vista à melhoria da
qualidade do ensino, devendo está alinhado com o planejamento estratégico para o
quinquênio 2015-2020 e de acordo com as orientações contidas nas normas relativas ao
ensino.
Resultados Esperados
1. Inventariar a satisfação do magistrado/servidor no curso/evento ou disciplina e que
engloba também a avaliação de desempenho do curso, docente e da coordenação,
através da avaliação de reação;
2. Acompanhar e monitorar a aquisição do conhecimento, com frequência e
aproveitamento no resultado final do curso;
3. Verificar à satisfação do docente/colaborador e facilitador quanto à logística, a
coordenação, planejamento de ensino e a participação dos discentes;
4. Analisar a efetividade dos conhecimentos apreendidos nos cursos e eventos
realizados no ambiente de trabalho do magistrado/servidor através do instrumento de
avaliação de impacto a fim de verificar o aprendizado adquirido na melhoria da
prestação jurisdicional.
5. Subsidiar as unidades da Escola com sugestões de melhorias nas áreas de maior
fragilidade da Esjud, norteando-a sempre pela busca constante do ensino de
excelência; e,
6. Contribuir na melhoria dos processos de trabalho.
Previsão dos Custos
Contratação de Consultoria

R$ 15.000.000,00
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13. ESTIMATIVA DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA 2015

CATEGORIA

MAGISTRADOS

SERVIDORES

TOTAL DE
CURSOS
E
EVENTOS

Cursos de Formação Inicial
Presencial

-

-

01

Cursos e Eventos de
Formação Continuada
Presencial e/ou EaD

10

32

42

Cursos e Eventos de
Formação de Formadores
Presencial

06

06

12

Total de ações de formação

16

38

55

Critérios para a seleção dos cursos:
•

Metas do Poder Judiciário;

•

Avaliação Diagnóstica realizada com as unidades administrativas e
judiciarias em 2014.
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14. QUADRO ATUAL DA EQUIPE DA ESJUD E O DESEJÁVEL
EQUIPE ATUAL
Cargos

EQUIPE DESEJÁVEL
Quant

DIRETORIA
I – Assessores Técnicos (CJ5)
II – Função de Confiança (FC3)
III – Estagiário

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino - GEPEE
I – Gerente (CJ4)
II -– Função de Confiança (FC3)
III - Servidores (Técnico Judiciário)

02
01
01

TOTAL

I – Assessores Técnicos (CJ5)
II – Função de Confiança – Secretaria
(FC3)
III – Estagiário (área informática)
(cargo vago)

02
01
01

Gerencia de Administração do
Ensino - GEADE
01
01
03
01

01
02
04

Gerência de Avaliação de
Ensino - GEAVE
I – Gerente (CJ4)
II -– Função de Confiança (FC3)
III - Servidores (Técnico Judiciário)

Quant

DIRETORIA

Gerencia de Administração do
Ensino - GEADE
I – Gerente (CJ4)
II – Função de Confiança (FC3)
III – Servidores (Técnico Judiciário)
IV – Analista Judiciário

Cargos

I – Gerente (CJ4)
II – Função de Confiança (FC3)
III – Servidores (Técnico Judiciário)
IV – Analista Judiciário –bacharel em
Direito (cargo vago)

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino - GEPEE
I – Gerente (CJ4)
II -– Função de Confiança (FC3)
III - Servidores (Técnico Judiciário)
(cargo vago - 01)
IV – Servidor (a) – formação
pedagógica (cargo vago)

01
01
03
01

01
02
03
01

Gerência de Avaliação de
Ensino - GEAVE
01
01
04

23

I – Gerente (CJ4)
II -– Função de Confiança (FC3)
III - Servidores (Técnico Judiciário)
(cargo vago - 01)
IV – Servidor (a) – formação em
psicologia ou pedagogia (cargo vago)

01
01
03

TOTAL

23

01
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração das Diretrizes Educacionais 2015/2017 para o desenvolvimento do
Plano de Capacitação desta Unidade de Ensino, destinado à formação e aperfeiçoamento
de magistrados e servidores, figura como pilar na execução das ações formativas voltadas
para o alcance dos resultados previstos no Planejamento Estratégico do Poder Judiciário
para 2015/2020.
Sendo assim, a Escola do Poder Judiciário espera que as sementes do
conhecimento lançadas gerem aprendizado e se materializem em uma prestação
jurisdicional célere, efetiva, ética e humanística na busca dos direitos, que têm na cidadania
a justificativa para beneficiar o cidadão e toda a sociedade.
Este é o grande desafio, compatibilizar as necessidades organizacionais com os
interesses de magistrados e servidores, tornando-os corresponsáveis pelos resultados
alcançados.

“É certo que mulheres e homens podem mudar o mundo para
melhor, para fazê-lo menos injusto, mas, a partir da realidade
concreta a que “chegam” em sua geração. E não fundadas ou
fundados em devaneios, falsos sonhos sem raízes, puras
ilusões. O que não é, porém, possível é sequer pensar em
transformar o mundo sem sonho, sem utopia ou sem projeto.
As puras ilusões são os sonhos falsos de quem, não importa
que pleno ou plena de boas intenções, faz a proposta de
quimeras que, por isso mesmo, não podem realizar-se. A
transformação do mundo necessita tanto de sonho quanto a
indispensável autenticidade deste depende da lealdade de
quem sonha às condições históricas, materiais, aos níveis de
desenvolvimento tecnológico, científico do contexto do
sonhador. Os sonhos são projetos pelos quais se luta”.

Paulo Freire
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