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Apresentação
O presente documento explicita o escopo do que pretende este
Órgão de Ensino enquanto espaço permanente de aprendizagem.
Atribuições, princípios, valores, missão, visão, eixos de atuação,
finalidades etc. A produção de ideias, o compartilhar saberes, o dialogar
sobre temas que avultam no ordenamento jurídico e na sociedade. O
contentamento com o qual iniciamos este Biênio 2021-2023 só não é maior
do que as expectativas pelas capacitações, formações, jornadas e
treinamentos que teremos nesse período. Esta Escola também é um lugar
de acolhimento; não por acaso é este o lema que temos utilizado: Esjud
com você!.
O itinerário formativo da Esjud deve ser balizado pela busca
incessante do aperfeiçoamento profissional, para qualificação técnica dos
magistrados, servidores e operadores do Direito. Nesse sentido,
almejamos formar nossos alunos no desenvolvimento de competências
para seu crescimento pessoal e profissional, contribuindo para que o
Poder Judiciário alcance sua missão institucional, bem ainda para o
engrandecimento da Justiça Acreana.
Segundo a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
magistrados (Enfam), competência é “a capacidade de agir, em situações
previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, articulando
conhecimentos tácitos e científicos, experiências sociais e de trabalho,
comportamentos e valores, desejos e motivações”. Esse é exatamente o
maior desafio: alicerçar as competências nas dimensões interdependentes
do saber e do conhecimento. Saliento que “das palavras dos sábios
nutrimos o saber, o saber fazer e o saber ser”.
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Desafios aliás não nos faltam, a exemplo de tornar a Escola mais
inclusiva, aberta à comunidade, à discussão de temas como questão de
gênero, acessbilidade e racismo estrutural, em uma inconsteste
demonstração de que estamos alinhados às questões do nosso tempo.
Também mais tecnológica, com a ampliação de atividades na modalidade
EaD. E, principalmente, mais humana, com a prática de uma gestão mais
empática e colaborativa, na qual prevalecam a alteridade, a solidariedade
participativa e a motivação.
Estaremos juntos na direção do alvorecer do conhecimento. Que
estejamos todos abertos às janelas dos novos saberes, para que
floresçam novas ideias, os bons debates e as melhores experiências.
Esjud com você!

Desembargadora Regina Ferrari
Diretora
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A Escola do Poder Judiciário (ESJUD) é um órgão de apoio ao Tribunal
de Justiça, com a missão de promover o desenvolvimento de competências para
aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores deste Tribunal, tendo como
finalidadade a sua formação, aperfeiçoamento e a capacitação, contemplando a
formação inicial e continuada com o propósito de alcançar a eficiência na
prestação de serviços aos cidadãos. Assim, a escola atua oferecendo formação
como um processo permanente de aprendizagem, com o propósito de contribuir
para o desenvolvimento de competências institucionais necessárias ao exercício
das funções desempenhadas por magistrados, servidores e colaboradores do
TJAC.
As competências e atribuições da Escola do Poder Judiciário estão
definidas na Resolução nº 180/2013 e serão detalhadas a seguir.
Figura 1: Organograma da Escola do Poder Judiciário – ESJUD.

Fonte: Site da Escola do Poder Judiciário. Disponível em: http// www. esjud.tjac.jus.br.
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Figura 2: Competências e atribuições da Escola do Poder Judiciário.

Fonte: Resolução nº 180, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 2013. Elaborado por Arnaldo Ferreira, 2020.
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Figura 3: Processos necessários para a Gestão da ESJUD.

Fonte: GEADE. Processos Internos. Elaborado por Arnaldo Ferreira, 2020.

Missão
Preparar, formar e capacitar magistrados, servidores e colaboradores
em busca de uma jurisdição célere, humanística, justa, segura e efetiva.

Visão
Desenvolver com excelência a formação, aperfeiçoamento contínuo e
científico e o fomento à pesquisa.

Valores
As ações, projetos e programas da ESJUD são orientados pelos
seguintes valores:


Compromisso com a formação integral de magistrados e servidores;



Promoção de ações educacionais inovadoras;



Emprego criterioso e otimizado de recursos na busca de resultados
institucionais;



Orientação da formação pelos valores éticos da administração
pública e da construção de uma sociedade justa e inclusiva;
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Respeito à diversidade social e cultural;



Atuação com responsabilidade socioambiental, social e garantia de
acessibilidade;



Comprometimento com a qualidade da prestação jurisdicional.

Finalidades
Constituem finalidades da ESJUD:


Promover o aprimoramento jurídico, cultural e de outros ramos do
saber de competência do Poder Judiciário, visando à melhoria da
prestação jurisdicional;



Divulgar valores éticos e morais, disseminando o respeito à pessoa
humana, às instituições democráticas, aos ideais de verdade e justiça,
para o fortalecimento do Poder Judiciário;



Fomentar a pesquisa científica e o debate jurídico de temas
relevantes, com intuito de desenvolver a ciência do direito e o
aperfeiçoamento institucional na elaboração de normas, interpretação
e aplicação das leis;



Participar e cooperar com atividades destinadas ao aprimoramento
jurídico, cultural e humanístico, promovido por outras Escolas
Nacionais, Judiciais e de Governo;



Propiciar meios para atualização, extensão, aperfeiçoamento e
especialização para magistrados, servidores e demais operadores do
direito;



Cultivar o respeito à pessoa humana e às instituições democráticas,
concorrendo para a consciência da importância de que se revestem
como pressupostos ao desenvolvimento de uma sociedade justa;



Promover a difusão dos princípios asseguradores da preservação dos
valores morais e jurídicos, cultivando o ideal de justiça e estimulando
sua realização no meio social;



Desenvolver atividades culturais visando ao conhecimento, à análise
e à avaliação da realidade social, ambiental, jurídica, econômica e
histórica da comunidade brasileira;
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Estabelecer parcerias com instituições para realização de ensino,
extensão,

pesquisa,

estudos

e

projetos

para

formação

e

desenvolvimento das atividades desses parceiros, bem como
pacificação social;


Buscar financiamento nas Instituições de fomento à tecnologia,
pesquisa, ensino, extensão, estudos, a projetos que visem ao
aprimoramento dos operadores jurídicos e demais auxiliares da
justiça, a fim de melhor contribuir para a prestação jurisdicional e
consolidar a importância e o prestígio do Poder Judiciário;



Promover

o

estabelecimento

de

políticas

voltadas

para

o

desenvolvimento e a gestão de pessoal, em consonância com as
diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico do Tribunal de
Justiça do Estado Acre.

Princípios


Promover formação profissional tecnicamente adequada e eticamente
humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado
Democrático de Direito e comprometida com a solução justa dos
conflitos;



Partir dos processos de trabalho para organizar as ações educativas,
articulando teoria e prática;



Contextualizar as ações educativas, visando à compreensão do papel
da Justiça no âmbito das relações sociais contemporâneas;



Exercer a formação com autonomia didático-científica;



Desenvolver práticas formativas interdisciplinares, de modo a
contemplar as interfaces entre as áreas do conhecimento que
permitem uma adequada apreensão teórico-prática dos objetos em
estudo; e



Aplicar metodologias ativas, promovendo a aprendizagem pelo
protagonismo do aluno.
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Eixos de atuação
São eixos de atuação da ESJUD:


Formação inicial e continuada de servidores e magistrados;



Formação inicial e continuada para juízes leigos, conciliadores,
mediadores, estagiários e demais colaboradores, nos termos das
legislações vigentes;



Formação de multiplicadores ou formadores na atividade de docência
nas modalidades presencial e à distância;



Promoção de cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu para
magistrados e servidores em parceria com outras instituições;



Realização

de

jornadas

de

estudos,

seminários,

encontros,

workshops, simpósios, painéis e outras ações educacionais e
culturais destinadas ao aperfeiçoamento da magistratura, dos
servidores, da comunidade jurídica e da sociedade em geral;


Divulgação dos trabalhos científicos da magistratura e de servidores;



Celebração de convênios com outras entidades públicas e privadas,
para a efetividade dos programas e projetos pertinentes à formação e
especialização intelectual e técnico-profissional aos discentes;



Incentivo à pesquisa científica de interesse institucional;



Participação em programas institucionais que promovam ações de
formação direcionadas a atender demandas sociais específicas da
sociedade e do Poder Judiciário.

Além dos eixos constantes no Projeto Pedagógico da ESJUD e de seu
alinhamento com o Planejamento Estratégico do TJAC, precisaremos focar no
cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Neste sentido,
explicitaremos os macrodesafios de 2021/2026 (conforme quadro abaixo), que
deverão nortear nossas ações educacionais, que são: 1. Agilidade e
Produtividade na Prestação Jurisdicional; 2. Prevenção de Litígios e Adoção de
Solucões Consensuais para os Conflitos; 3. Promoção da Sustentabilidade; 4.
Enfentamento à Corrupção e Improbidade Administrativa; 5. Aperfeiçoamento da
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Gestão da Justiça Criminal; 6. Consolidação do Sistema de Precedentes
Obrigatórios; 7. Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança
Judiciária; Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados;
8. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; e 9. Aperfeiçoamento
da Gestão de Pessoas.
Figura 4: Estratégia Nacional do Poder Judiciário

Fonte: site do CNJ (www.cnj.jus.br)

Utilizaremos como referencial teórico para a elaboração das ações do
Plano de Gestão os seguintes documentos: Resolução nº 180/2013 do TJAC,
Projeto Pedagógico da ESJUD, Macrodesafios 2021-2026 do CNJ, Plano
Estratégico da ENFAM 2014-2020, Plano de Gestão da Escola Judicial do TRT
da 1ª Região, Plano Anual de Capacitação da ESJUD 2021 e a Resolução nº
49/2020, do COJUS, que estabelece as normas e os indicadores para
concessão da Gratificação por Alcance de Resultados - GAR. Os 9 eixos
definidos no Projeto Pedagógico da ESJUD e os indicadores constantes do
anexo da Resolução nº 49/2020 serão detalhados com metas, ações,
indicadores, responsáveis, prazos e custos, para o monitoramento e
acompanhamento pela Direção da Escola do Poder Judiciário.
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Eixo 1

Formação inicial e continuada de Servidores e Magistrados.

Objetivo

Proporcionar formação inicial e continuada para servidores e magistrados do TJAC.

Meta Anual

Ofertar 30 cursos para formação de Magistrados e 40 cursos de formação para Servidores do TJAC.

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

30

Número de cursos
ofertados

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Formação
continuada
para Servidores

40

Número de cursos
ofertados

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Construção
de
Itinerários
formativos
para
Servidores
e
Colaboradores do TJAC

4

Itinerários
formativos
finalizados

ESJUD/DIPES

Fevereiro

Dezembro

Ação

Formação
continuada
para Magistrados

Custo (R$)

Observação
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Formação inicial e continuada para juízes leigos, conciliadores, mediadores, estagiários e demais colaboradores, nos termos das
legislações vigentes.
Proporcionar formação inicial e continuada para juízes leigos, conciliadores, mediadores, estagiários e demais colaboradores do
TJAC.
Formação dos colaboradores do TJAC.

Eixo 2
Objetivo
Meta Anual

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

de
os

1

Formação
construída

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Formação inicial e
continuada
para
Conciliadores
e
Mediadores

1

Formação
oferecida

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

1

Itinerário formativo
construído

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Ação
Construção
Formação para
Juízes Leigos

Construção
do
Itinerário
Formativo
para Estagiários

Custo (R$)

Observação
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Eixo 3

Formação de multiplicadores ou formadores na atividade de docência nas modalidades presencial, e à distância.

Objetivo

Proporcionar formação e espaços de dialógos para multiplicadores e formadores da ESJUD.

Meta Anual

Formação de 50% dos Formadores e Multiplicadores da ESJUD.
Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Formação
para
Multiplicadores
e
Formadores na suas
área de atuação

6

Número de ações
realizadas para
Multiplicadores ou
Formadores

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Realização
de
encontros
pedagógicos com os
formadores
e
multiplicadores

2

Número de
encontros
realizados

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

6

Número de
webinários e live
realizados

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Ação

Construção
de
webinários e lives por
nossos formadores/as
para
Comunidade
Acadêmica da área do
Direito, em parceria
com as Universidades

Custo (R$)

Observação
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Criação do Banco de
Talentos da ESJUD,
em diversas áreas.

1

Banco de Talentos
criado

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro
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Eixo 4
Objetivo
Meta Anual

Ação
Proporcionar
em
parceria com a ENFAM
curso
de
pósgraduação lato sensu e
stricto sensu para
magistrados, conforme
Resolução nº 11, de 18
de dezembro de 2020

Promoção de cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu para Magistrados e Servidores em parceria com outras
instituições.
Proporcionar a realização de cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu para magistrados e servidores em parceria com
outras instituições.
Proporcionar 1 curso de pós-graduação para magistrados e servidores.

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

1

Cursos a serem
realizados para
Magistrados e
Servidores

Assessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Custo (R$)

Observação
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Eixo 5

Realização de jornadas de estudos, seminários, encontros, workshops, simpósios, painéis e outras ações educacionais e
culturais destinadas ao aperfeiçoamento da magistratura, dos servidores, da comunidade jurídica e da sociedade em geral.

Objetivo

Proporcionar a realização de jornadas de estudos, seminários, encontros, workshops, simpósios, painéis e outras ações
educacionais e culturais destinadas ao aperfeiçoamento da magistratura, dos servidores, da comunidade jurídica e da sociedade
em geral.

Meta Anual

Promover seminários, encontros, workshops, simpósios, painéis e outras ações educacionais e culturais destinadas ao
aperfeiçoamento da magistratura, dos servidores, da comunidade jurídica e da sociedade em geral.

Ação
Realização
de
seminários, encontros,
workshops, simpósios,
etc...
Realizar parcerias com
as outras Escolas
Judiciais, Escolas dos
TRT’s,
MP
e
Universidades
para
eventos virtuais em
conjunto

Meta

4

4

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Número de eventos
realizados

Diretora, Assessoria, Gerência de
Planejamento e Execução do
Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Número de eventos
realizados

Diretora, Assessoria, Gerência de
Planejamento e Execução do
Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

Custo (R$)

Observação
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Eixo 6

Divulgação dos trabalhos científicos da Magistratura e de Servidores.

Objetivo

Promover a divulgação dos traballhos científicos realizados pelos Magistrados e Servidores.

Meta Anual

Promover a divulgação de trabalhos científicos de Magistrados e Servidos do TJAC.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Realizar a divulgação
de trabalhos científicos
dos Magistrados do
TJAC

12

Publicações
realizadas

Asssessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Realizar a divulgação
de trabalhos científicos
dos Servidores do
TJAC

12

Publicações
realizadas

Asssessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Fomentar a divulgação
e a popularização dos
livros publicados pelos
Magistrados
e
Servidores do TJAC

2

Divulgações
realizadas

Asssessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Realizar a publicação
de Revista Científica
com
os
trabalhos
produzidos na ESJUD

4

Revistas
publicadas

Asssessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Custo (R$)

Observação
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Eixo 7

Celebração de convênios com outras entidades públicas e privadas, para a efetividade dos programas e projetos pertinentes à
formação e especialização intelectual e técnico-profissional aos discentes.

Objetivo

Celebrar convênios com outras entidades públicas e privadas, para a efetividade dos programas e projetos pertinentes à
formação e especialização intelectual e técnico-profissional aos discentes.

Meta Anual

Celebrar 5 convênios com outras entidades públicas e privadas, para a efetividade dos programas e projetos pertinentes à
formação e especialização intelectual e técnico-profissional aos discentes.

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

renovar os
e parcerias
com outras
públicas e

20

Manutenção dos
Convênios
realizados

Asssessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Celebrar
novos
convênios e parcerias
com outras entidades
públicas e privadas

5

Novos convênios e
parcerias
realizadas.

Asssessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

Ação
Manter e
convênios
realizadas
insttuições
privadas

Custo (R$)

Observação
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Eixo 8

Incentivo à pesquisa científica de interesse institucional.

Objetivo

Estimular a formação de grupos de pesquisa científica de interesse institucional.

Meta Anual

Formar 2 Núcleos de Altos Estudos.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Formar núcleos de
pesquisa científica de
interesse institucional

2

Número de grupos
de pesquisa
formados

Coordenação da ESJUD e
Coordenadores dos Grupos de
Pesquisa

Fevereiro

Dezembro

Promover
debates,
webinários e lives
sobre o resultado das
pesquisas

2

Número de eventos
promovido pelos
grupos de pesquisa

Coordenação da ESJUD e
Coordenadores dos Grupos de
Pesquisa

Fevereiro

Dezembro

Disponibilizar, no site
da ESJUD, resultados
das pesquisas para
conhecimento
da
sociedade

1

Informação
disponibilizada

Coordenação da ESJUD e
Coordenadores dos Grupos de
Pesquisa

Fevereiro

Dezembro

Custo (R$)

Observação
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Eixo 9
Objetivo
Meta Anual

Ação

Participação em programas institucionais que promovam ações de formação direcionadas a atender demandas sociais
específicas da sociedade e do Poder Judiciário.
Promover a participação em programas institucionais que promovam ações de formação direcionadas a atender demandas
sociais específicas da sociedade e do Poder Judiciário.
Fomentar programas que atendam as demandas sociais.

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Fevereiro

Dezembro

Fevereiro

Dezembro

Execução
do
Programa Cidadania e
Justiça na Escola

1

Programa
executado

Assessoria ESJUD, Gerência de
Planejamento e Execução do
Ensino, Gerência de
Administração do Ensino e
Gerência de Avaliação do Ensino

Captação
de
voluntários
que
adotem instituições da
sociedade civil para
realizarem atividades

10

Número de
voluntários
captados

Assessoria da ESJUD

Custo (R$)

Observação
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Eixo 10

Gestão e agilidade nos agendamentos e processos internos – GAR – Resolução 49/2020 – Tabela 4 – Item 1.

Objetivo

Agilizar e gerenciar o agendamento dos compromissos da Diretora da ESJUD.

Meta Anual

100% dos compromissos agendadados no prazo de 24 horas.

Ação
Indice
gerenciamento
organização
agenda
compromissos
Diretora (internos
externos)

de
e
da
de
da
e

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Percentual de
agendamentos
realizados no prazo
de 24 horas

Assessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 11

Gerenciar, organizar e controlar a tramitção de expedientes na ESJUD - GAR – Resolução 49/2020 – Tabela 4 – Item 2.

Objetivo

Promover a agilidade nos despechos dos expedientes endereçados a Diretora da Escola.

Meta Anual

100% dos expedientes despachados no prazo de 48 horas.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Promover
o
gerenciamento,
organização e controle
da tramitação dos
expedientes
endereçados a Direção
da ESJUD

100%

Expedientes
despachados no
prazo de 48 horas.

Assessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 12

Presteza e eficiência na documentação elaborada pela Direção da ESJUD - GAR – Resolução 49/2020 – Tabela 4 – Item 3.

Objetivo

Elaborar e encaminhar ofícios e demais expedientes emitidos pela Diretora.

Meta Anual

100% dos expedientes e ofícios emitidos no prazo de 48 horas.

Ação
Elaborar
com
eficiência e presteza a
documentação
da
Direção da ESJUD

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Expedientes e
ofícios elaborados
no prazo de 48
horas

Assessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 13

Agilidade e eficiência na gestão de processos internos na Direção da ESJUD - GAR – Resolução 49/2020 – Tabela 4 – Item 4.

Objetivo

Agilizar o processamento dos expedientes e dar retorno aos solicitantes.

Meta Anual

100% dos expedientes despachados e dado retorno aos solicitantes no prazo de 48 horas.

Ação
Promover a agilidade
nos despachos dos
documentos recebidos
e dar retorno ao
solicitante

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

100% dos
expedientes
despachados e
dado retorno para o
solicitante

Assessoria da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 14

Monitoramento e controle da presença de servidores nos curso de formação - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 5.

Objetivo

Realizar o monitoramento da presença dos servidores nos cursos de formação da ESJUD.

Meta Anual

100% de monitoramento e controle da presença dos servidores nos cursos da ESJUD.

Ação
Realizar
o
monitoramento
e
controle da presença
dos servidores nos
cursos de formação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Controle de
presença dos
servidores nos
curso de formação

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 15

Mapear as necessidades de capacitação nas competências estratégicas do TJAC - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 7.

Objetivo

Realizar a avaliação diagnóstica nas unidades administrativas e judiciárias, com foco nas competências necessárias ao TJAC.

Meta Anual

80% das unidades administrativas e judiciárias consultadas.

Ação
Realizar
avaliação
diagnóstica
nas
unidades
administrativas
e
judiciárias

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

80%

Percentual de
unidades
administrativas e
judiciárias
consultadas

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Elaboração e execução do Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores - GAR – Resolução

Eixo 16

49/2020– Tabela 4 – Item 8.

Objetivo

Elaborar e executar o Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores.

Meta Anual

Execução de 100% do Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Realizar a elaboração
e execução de 100%
do Plano Estratégico
de
Formação
e
Aperfeiçoamento
de
Magistrados
e
Servidores

100%

Execução dos
cursos

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Execução e acompanhamento das ações de formação resultantes dos acordos de cooperação técnica - GAR – Resolução

Eixo 17

49/2020– Tabela 4 – Item 9.

Objetivo

Executar e acompanhar as ações de formação resultantes dos acordos de cooperação técnica.

Meta Anual

Acompanhar 100% das ações de formação resultantes dos acordos de cooperação técnica.

Ação
Executar
e
acompanhar as ações
de
formação
continuada resultante
dos
acordos
de
cooperação técnica

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Acompanhamento
e execução das
ações de formação,
resultante das
Cooperações
Técnicas

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 18

Eficiência e eficácia na emissão de certificados das ações educacionais - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 12.

Objetivo

Promover a emissão de certificados, no formato eletrônico, no prazo de 20 dias após o encerramento da ação educacional.

Meta Anual

100% dos certificados emitidos no formato eletrônico das ações da ESJUD.

Ação
Realizar a emissão dos
certificados das ações
educacionais
da
ESJUD no formato
eletrônico

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Certificados
emitidos no formato
eletrônico, no prazo
de 20 dias

Gerência de Administração do
Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação

31

Eixo 19

Divulgação das ações da ESJUD - GAR – Resolução 49/2020 – Tabela 4 – Item 13.

Objetivo

Divulgar as ações da ESJUD, via mala direta, internet e para as instituições parceiras.

Meta Anual

100% das ações educacionais da ESJUD divulgadas para o público interno e externo.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Realizar a divulgação
das
ações
educacionais
da
ESJUD

100%

Ações divulgadas,
10 dias antes do
inicio da ação.

Gerência de Administração do
Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 20

Material Didático - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 15.

Objetivo

Disponibilizar material didático em formato digital para Magistrados e Servidores.

Meta Anual

100% do material didático disponibillizado no formato digital nas ações educacionais.

Ação

Realizar
a
disponibilidade
do
material didático em
formato digital

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Material
disponibilizado em
formato digital, 5
dias antes do início
das ações
educacionais

Gerência de Administração do
Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 21

Vitaliciamento e Promoção - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 16.

Objetivo

Providenciar informações sobre frequência e aproveitamento dos Magistrados para fins de vitaliciamento e promoção.

Meta Anual

100% das informações disponibilizadas no prazo de 5 dias.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Providenciar
informações sobre
frequência
e
aproveitamento
dos
Magistrados nas ações
educacionais, para fins
de
promoção
e
vitaliciamento

100%

Informações
disponibilizadas no
prazo de 5 dias

Gerência de Administração do
Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 22

Avaliação de reação - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 17.

Objetivo

Realizar o processo de retroalimentação entre planejamento/ensino/avaliação.

Meta Anual

100% dos participantes das ações educacionais, participando da avaliação de reação.

Ação
Identificar
pontos
críticos no processo de
ensino/ aprendizagem
e
realizar
o
atendimentos dos itens

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Atendimento aos
itens constantes na
avaliação de
reação

Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 23

Avaliação de impacto/resultado - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 18.

Objetivo

Verificar a efetividade dos conhecimentos adquiridos nas ações formativas nas unidades de trabalho.

Meta Anual

70% das ações educacionais com avaliação de impacto/resultado.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Realizar a avaliação de
impacto para verificar a
efetividade
dos
conhecimentos
adquiridos no setor de
trabalho
dos
participantes

70%

Percentual de
avaliações por
ação.

Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 24

Relatórios das avaliações por eventos educacionais- GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 20.

Objetivo

Realizar a elaboração de relatório de avaliação final por evento educacional e disponibilizar para Direção da ESJUD.

Meta Anual

100% dos relatórios elaborados e disponibilizados.

Ação
Realizar a elaboração
dos
relatórios
de
avaliação
e
disponibilizar
para
Direção da ESJUD

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Elaborar e
disponibilizar os
relatórios no prazo
de 40 dias

Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 25

Avaliação do Facilitador/Tutor das ações educacionais - GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 22.

Objetivo

Realizar a avaliação do Facilitar/Tutor das ações educacionais.

Meta Anual

100% de realização das avaliações de Facilitador/Tutor.

Ação
Realizar e
disponibilizar a
avaliação dos
Facilitadores/Tutores
das ações
educacionais
realizadas na ESJUD

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

100%

Avaliações dos
Facilitdores/Tutores
realizadas

Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 26

Sustentabilidade Ambiental- GAR – Resolução 49/2020– Tabela 4 – Item 23.

Objetivo

Reduzir o consumo de papel na ESJUD, em relação ao ano anterior.

Meta Anual

10% de redução de papel na Escola do Poder Judiciário.

Ação

Realizar a redução do
consumo de papel nas
ações da ESJUD

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

10%

Redução do
consumo de papel
em relação ao ano
anterior

Gerência de Avaliação do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Eixo 27

Gestão dos Processos de Comunicação*.

Objetivos
Meta Anual

Atualizar o site e as redes sociais da Escola do Poder Judicário.
Produzir conteúdos diversos, como vídeos, relacionados às ações da ESJUD.
Elaborar cards e matérias jornalísticas para dar visibilidade interna e externa do Órgão de Ensino.
Atualizar o site e as redes sociais da Escola do Poder Judicário.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Viabilizar
a
reformulação
e
atualização do site da
Escola
do
Poder
Judiciario,
com
campos para novos
conteúdos e vídeos

1

Site atualizado

Comunicação/DITEC

Fev/Dez

Dezembro

0,00

Divulgar as ações da
Escola
nas
redes
sociais e nos grupos de
magistrados
e
servidores do TJAC

1

Ações divulgadas

ESJUD/Comunicação

Fevereiro

Dezembro

0,00

Atualizar a logomarca
da ESJUD

1

Logomarca
atualizada

Comunicação da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Editoração da Revista
Jurídica da Esjud

1

Edição,
diagramação e
disponbilização no
site da ESJUD.

Divulgação de temas
relevantes
da
Jurisprudência,
de
interesse institucional

6

Conteúdos
publicados

Comunicação da ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Gerência de Administração do
Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

*Tendo em vista a Comunicação ser um vetor estratégico das diretrizes da atual Gestão Biênio 2021-2023, há necessidade de que se elabore um Plano de Ação
específico nessa área como documento oficial desta Escola.
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Eixo 28

Acessibilidade e transversalidade nas ações educacionais.

Objetivo

Promover a acessibilidade e transversalidade nas ações educacionais e eventos promovidos pela Escola do Poder Judiciário.

Meta Anual

Promoção de ações educacionais com foco na acessibilidade e transversalidade.

Ação

Meta

Indicador

Promover
a
acessibilidade
nas
ações e eventos da
ESJUD

1

Acões com
acessibilidae

Manutenção
do
Programa de Libras
em parceria com a
UFAC

1

Programa realizado

Acompanhar
e
elaborar
ações
educacionais para os
Planos do Comitê da
Diversidade

1

Programa realizado

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Fevereiro

Dezembro

0,00

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino

Fevereiro

Dezembro

0,00

Gerência de Planejamento e
Execução do Ensino/ Assessoria
ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Área Responsável

ESJUD

Observação
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Eixo 29

Gestão dos Processos Internos da ESJUD.

Objetivo

Sistematizar e regulamentar os fluxos internos da ESJUD.

Meta Anual

Realizar a regulamentação dos processo e fluxos internos da ESJUD.

Ação

Meta

Indicador

Área Responsável

Início
da Ação

Finalização
da Ação

Custo (R$)

Validar e aprovar os
fluxos das Gerências e
Assessoria da ESJUD

4

Fluxos validados e
aprovados

ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Fomentar a formação
das equipes da ESJUD
nas suas área de
atuação

20

Servidores
capacitados

ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Reuniões
de
alinhamento
estratégico
com
gerentes e equipe

1

Reuniões
realizadas por mês

ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00

Observação
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Regulamentar
compromissos
dos
formadores/tutores
com acompanhamento
dos cursos.

2

Atos normativos

ESJUD

Fevereiro

Dezembro

0,00
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Orçamento 2021:
Conforme consta no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, da Escola do Poder Judiciário, os recurso disponíveis
para o exercício de 2021 são:
FONTE
100 – Recurso Próprio
200 - Convênios

PROGRAMAS
Plano Estratégico de
Capacitação, Programa de
Pós-Graduação e Programa
de Formação Continuada
Plano Estratégico de
Capacitação

Valor (R$)
R$ 291.922,86

TOTAL

R$ 296.922,86

R$ 5.000,86

Fonte: GEADE. QDD da Escola do Poder Judiciário, 2021.
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Avaliação
O acompanhamento e efetivação das ações constantantes no Plano de Gestão
serão avaliados constantemente pelas equipes da ESJUD, através dos seguintes
espaços:


Reunião de Alinhamento semanal da equipe da Escola;



Reunião Estratégica para Planejamento das ações educacionais do trimestre;



Reunião de Avaliação das ações realizadas no trimestre, com os resultados dos
relatórios das ações educacionais, gerados pela GEAVE.
O processo de retroalimentação Planejamento/Ensino/Avaliação é essencial

para fortalecermos as ações desenvolvidas pela Escola do Poder Judiciário.
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