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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

A atualização de Projeto Político Pedagógico – PPP da Escola Judicial 

do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região ocorre após oito anos da 

elaboração do seu primeiro PPP. De uma forma geral, um Projeto Político 

Pedagógico representa a síntese dos princípios, diretrizes e prioridades 

estabelecidas pela equipe de elaboração a partir dos objetivos institucionais e da 

definição dos resultados a serem atingidos.  

Veiga (2003) diferencia dois gêneros de inovações que afetam os PPPs: 

regulatória e emancipatória. A primeira tem suas bases epistemológicas no 

caráter regulador normativo da ciência tradicional. O PPP volta-se para a 

burocratização da instituição educativa, tornando-a mera cumpridora de normas 

técnicas e mecanismos regulatórios. A segunda pressupõe uma ruptura que 

predisponha os indivíduos e as instituições para a indagação e a emancipação. 

Concentra-se no processo de construção, é a afirmação da individualidade e da 

particularidade da instituição educativa.  

Este projeto pedagógico cumpre essas duas funções. Sua elaboração 

representa um esforço coletivo, formada a partir da equipe que participou das 

oficinas, que contou com a participação multidisciplinar de servidores e 

magistrados. 

A discussão sobre os aspectos pertinentes à pratica formativa presente 

neste PPP se deu por meio de oficinas presenciais, conforme Plano de Trabalho 

aprovado (Anexo A), ocorridas durante o mês de maio/2017 e posterior 

sistematização das informações pertinentes aos aspectos pedagógicos e 

organizacionais que irão servir de base para a atuação da EJUD.  

Destaca-se, neste processo inicial, uma intensa participação dos 

envolvidos nas oficinas, bem como a contribuição efetiva dos membros para a 

elaboração de um documento que possa representar com fidedignidade a 

realidade atual e as demandas futuras da área, bem como a sua importância 

estratégica se tornando um espaço de integração entre as demais áreas do TRT 

da 21ª Região. 

Com a missão de ajudar a atingir os objetivos estratégicos do TRT, a 

Escola Judicial vem se consolidando como um espaço de discussão e 
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aperfeiçoamento, contribuindo para a uma melhor formação de magistrados e 

servidores, governança e gestão de pessoas, desenvolvimento de competências 

e, por fim, na melhoria da prestação jurisdicional. 

Finalmente, este novo PPP deve considerar as novas formas de ensino, 

com uso de tecnologias, e as novas práticas pedagógicas, não deixando de lado 

o eixo central da andragogia, formação de competências, além da formação para 

toda a vida, considerando o saber ser, saber conviver, saber fazer e saber 

conhecer. 

Este documento foi assim estruturado: um breve histórico da EJUD, uma 

descrição da sua organização e gestão, o contexto atual e premissas do PPP, 

os objetivos, as áreas de atuação da EJUD, as competências norteadoras, os 

aspectos pedagógicos, os programas de formação, os procedimentos 

avaliativos, as ações de pesquisa e extensão e, por fim, as proposições futuras. 
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2. HISTÓRICO DA ESCOLA JUDICIAL 
 

 

A Escola Judicial tem como marco legal de sua constituição a Resolução 

Administrativa - RA n. º 20, de 05 de abril de 2005. É uma unidade integrante da 

estrutura administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.  

A partir da aprovação de seu Regulamento Interno (RA nº 017/2006) e 

constituição de sua primeira Diretoria, que passou a promover os cursos 

anteriormente realizados pela AMATRA-21. Dessa forma, surge, assim como em 

outras escolas judiciais brasileiras, com o objetivo de prover a formação de 

magistrados, em especial a de ingresso e promoção na carreira, atualmente 

chamada formação inicial de magistrados.  

No entanto, já em sua concepção, nasce com a incumbência de 

“propiciar meios para a especialização, aperfeiçoamento e atualização de 

magistrados e servidores em todos os níveis” (RA nº 017/2006), não se 

restringindo a este público-alvo apenas. 

Somente em 2009, em seu segundo ciclo de gestão, que foi elaborado 

o seu Projeto Político Pedagógico, que teve como base normativa a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/94), as recomendações 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e as determinações da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENAMAT. 

Em termos pedagógicos, estava baseada nos paradigmas vigentes à 

época de sua elaboração, a saber: democracia, política educacional 

pluridimensional, saberes transdisciplinares e a cultura da solidariedade. 

No que concerne à gestão, foi proposto um modelo de gestão circular e 

em espiral, que privilegiaria a participação e autonomia. 

Trançando um histórico de suas atividades, foi possível observar um 

crescimento contínuo na atuação da EJUD, iniciando sua atuação com cursos 

de aperfeiçoamento, nos anos de 2009 e 2010 que contaram com a participação 

de magistrados e servidores em um total de mais de 1.700 participantes em 51 

cursos nos anos iniciais de atuação após a aprovação do primeiro PPP. 

Nos últimos anos, a Escola tem diversificado a sua atuação, realizando, 

em 2016, desde cursos de Formação Inicial de Servidores, Atualização em PJE, 

a realização de Grupos de Estudos e Pesquisas, Formação Inicial de 
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Magistrados, entre outros, tendo uma atuação tanto em cursos presenciais, 

semipresenciais e à distância, via plataforma Moodle.  

Já em 2017, algumas ações podem ser destacadas, como a aprovação 

de uma Residência Judicial em parceria com a UFRN, a realização de uma 

especialização em Direito e Gestão do Judiciário, em parceria com a Justiça 

Federal e o Tribunal Regional Eleitoral, sendo certificado pela Faculdade da 

Indústria – IEL. Além desses, capacitação e atualização em PJE, Formação de 

Conciliadores, e diversas outras formações nas modalidades presencial, 

semipresencial e à distância.  
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3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EJUD 
 

 

A Escola Judicial conta hoje com uma estrutura organizacional composta 

por Direção e Vice Direção da Escola, um Conselho Consultivo, Coordenação 

Pedagógica, todos compostos por desembargadores e juízes do trabalho. Na 

esfera administrativa a escola possui uma Coordenação Administrativa, uma 

chefia de capacitação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, uma 

chefia da área de EAD e uma chefia da Biblioteca. Foram incorporados à 

estrutura administrativa da Escola o setor de Memorial e o setor de Arquivo. 

Sugere-se transformar a Coordenação Pedagógica em um Conselho 

Pedagógico. Esta estrutura pode ser representada conforme organograma 

abaixo: 

 

Figura 1 – Novo Organograma Proposto para a EJUD 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Com a inclusão dos setores de Memorial e Arquivo, se faz necessário 

alterar a RA nº 17/2015, inserindo as novas demandas formativas e de estrutura 

organizacional, conforme proposto no atual PPP. 
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Vale salientar que o conselho consultivo e a coordenadoria pedagógica 

são compostos apenas por magistrados. Pensando em uma melhor atuação da 

Escola no âmbito interno, bom como na sua valorização junto ao corpo de 

servidores, fica proposto a inclusão de servidores na referida composição do 

conselho consultivo e coordenadoria pedagógica. As demais funções não se 

alterariam. Dessa forma, a EJUD teria a seguinte composição: 

 

Quadro 1 – Composição da Escola Judicial - EJUD 

FUNÇÃO COMPOSIÇÃO ATUAL COMPOSIÇÃO PROPOSTA 

Direção Geral Um Magistrado Um Magistrado 

Vice Direção Um Magistrado Um Magistrado e um Servidor 

Conselho Consultivo Magistrados Magistrados e Servidores 

Conselho Pedagógico Magistrados Magistrados e Servidores 

Coordenação 
Administrativa 

Servidor Servidor 

Aperfeiçoamento de 
Magistrados e 
Servidores 

Servidores Servidores 

EAD Servidor Servidor 

Biblioteca Servidores Servidores 

Memorial Servidores Servidores 

Arquivo Servidores Servidores 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Ainda no tocante aos aspectos organizacionais e de gestão, foi possível 

estabelecer a missão, a visão, os princípios e os valores da EJUD. 

 

3.1 MISSÃO 

 

A Missão da Escola Judicial é: Compartilhar saberes e práticas que 

contribuam para o desenvolvimento humano, a formação integrada e a 

efetividade dos serviços prestados à sociedade. 
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3.2 VISÃO 

 

Na mesma seara, foi possível estabelecer a seguinte Visão: Ser uma 

escola que fortaleça a atuação da Justiça do Trabalho, tornando-se um 

ambiente de reflexão, integração e construção de conhecimentos. 

 

3.3 VALORES 

 

Foram destacados como valores para a EJUD: 

 

• Participação 

• Democracia 

• Pluralidade 

• Ética 

• Humanismo 

• Agilidade 

• Solidariedade 

• Cidadania 

• Inclusão 

• Inovação 

• Justiça 
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4. CONTEXTO ATUAL E PREMISSAS 
 

 

Inúmeros são os desafios dos tempos atuais que ensejam a atualização 

do Projeto Pedagógico da Escola Judicial, desde as modalidades e técnicas de 

ensino, passando pela diversidade do público-alvo atendido e até a quantidade 

demanda de ações em face do orçamento existente. 

É preciso entender as demandas de cada área de atuação, bem como 

estar atento aos instrumentos regulatórios que regem a atuação da Justiça do 

Trabalho, tanto em âmbito local como nacional. 

Ao buscar entender esse contexto interno, o ponto de partida é a 

composição do corpo de colaboradores. São, segundo dados do Relatório de 

Gestão de 2016, são 779 membros e servidores, conforme detalhamento abaixo. 

 

Quadro 02 – Composição da força de trabalho no TRT21 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Desembargador 10 

Juiz do Trabalho 46 

Servidores 711 

Cargos Comissionados (sem vínculo com 
a Adm. Pública) 

12 

TOTAL 779 

Fonte: Relatório de Gestão, 2016. 

 

Esta força de trabalho demanda uma atuação na formação inicial de 

magistrados e servidores, formação continuada de magistrados e servidores, na 

realização do Plano de Desenvolvimento Gerencial, nas ações de Educação à 

Distância, nos cursos presenciais, na realização de eventos e de parcerias com 

outras instituições, entre tantas outras atividades que atualmente são 

desenvolvidas pela Escola. 

Além disso, o papel da escola é ajudar a Instituição a alcançar seus 

objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico 2015-2020, atender o 

disposto no Plano de Logística Sustentável e todas a suas regulamentações 

internas no âmbito do Tribunal. A Escola Judicial deve ainda fortalecer o 
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desenvolvimento de competências a serem mapeadas pela Unidade de Gestão 

de Pessoas. 

Além das disposições internas, a atuação da escola está pautada em 

uma constante integração com a ENAMAT - Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, com as disposições previstas nos 

Conselhos Superiores da Justiça e da Justiça do Trabalho. 

Assim, o Projeto Político Pedagógico assume como premissa básica de 

sua elaboração a necessidade de estar aderente: às Resoluções da ENAMAT 

que tratam da formação dos magistrados; à Resolução CSJT 71/2010 que 

normatiza a educação à distância para servidores da justiça do trabalho; à 

Resolução CSJT 159/2015, que trata da política nacional de educação para 

servidores da Justiça do Trabalho; à Lei de Diretrizes e Bases – LDB de 1996; 

às necessidades internas do TRT da 21ª Região. 

Embora exista uma atuação sólida da EJUD, definiu-se como elementos 

norteadores de todas as ações futuras e desafio maior deste PPP, os termos 

TRANSFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO, DEMOCRACIA, RUPTURAS e 

EMANCIPAÇÃO, elencados pelos participantes durante as oficinas. Portanto a 

Escola deve se tornar um espaço de gestão democrática e participativa, 

representada por magistrados e servidores. 
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5. OBJETIVOS 
 

 

As ações futuras serão norteadas pelos seguintes objetivos: 

 

5.1 GERAL 

 

Fomentar junto aos servidores e magistrados o desenvolvimento de 

competências, em uma perspectiva planejada e continuada para todo o Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região, aprimorando os serviços jurisdicionais 

prestados à sociedade. 

 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

Para tanto é necessário: 

 

• Promover a formação inicial dos magistrados e servidores; 

• Ser o espaço para a aquisição de saberes indispensáveis à atividade 

laboral que venham a ser demandadas; 

• Capacitar magistrados e servidores em uma formação continuada 

para o exercício de suas atividades nas dimensões jurídica e 

administrativa; 

• Desenvolver competências, por meio de uma formação andragógica, 

dos servidores no âmbito do saber, saber ser e saber fazer;  

• Proporcionar um incremento na qualidade de vida dos servidores; 

• Capacitar os servidores para que atuem com maior efetividade, 

celeridade e qualidade na realização das suas atividades diárias; 
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6. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

 

A Escola Judicial atuará nas seguintes áreas: 

 

• Formação inicial e continuada de magistrados e servidores; 

• Realização de seminários, simpósios, conferências e outros eventos 

que tenham como objetivo a formação e desenvolvimento de 

magistrados e servidores, bem como que proporcionem a integração 

com a sociedade; 

• Realização de cursos de pós-graduação mediante parcerias e 

convênios com Instituições de Ensino Superior, nacionais e 

estrangeiras; 

• Realização de estudos e pesquisas sobre temas de interesse 

institucional; 

• Apoio e realização de eventos/projetos culturais; 

• Editoração da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região, bem como promover a sua publicação; 

• Manter parcerias com outras Escolas Judiciais; 

• Realizar atividades de extensão, visando integrar o Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região à comunidade local; 

• Estimular os servidores e promover um quantitativo maior de cursos 

que ocorram via recursos da EAD da EJUD21; 

• Expandir e estimular o acesso e uso do ambiente da biblioteca; 

• Realizar atividades de cunho informativo, cultural e que visem 

resgatar a memória da atuação deste Tribunal, por meio do 

Memorial; 

• Realizar uma adequada gestão documental, por meio das ações 

realizadas pelo setor de Arquivo. 
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7. COMPETÊNCIAS NORTEADORAS 

 

 

O conjunto de ações definidas nas áreas de atuação da Escola devem 

ser balizadas no desenvolvimento das seguintes competências: 

 

• Solucionar problemas e conflitos decorrentes do exercício de sua 

função, de forma cooperativa; 

• Desenvolver resiliência no ambiente de trabalho; 

• Prover os conhecimentos necessários ao exercício do labor no que 

concerne à Justiça do Trabalho; 

• Proporcionar visão crítica e ampla do papel de cada indivíduo no 

trabalho, na vida e na sociedade; 

• Manter um ambiente harmonioso, baseado no respeito e ética na 

relação com os colegas, melhorando as relações interpessoais; 

• Atender de forma cordial e eficiente tanto o público externo quanto o 

público interno; 

• Socializar junto aos colegas os conhecimentos aprendidos no 

exercício de sua função e nas capacitações recebidas; 

• Trabalhar de forma organizada e proativa, focado na melhoria dos 

processos organizacionais e na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados; 
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8. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

 

Os princípios pedagógicos norteadores da atuação da Escola Judicial 

serão baseados nos seguintes aspectos: 

 

8.1 FORMAÇÃO BASEADA EM COMPETÊNCIAS 

 

Segundo Fleury e Fleury (2001), competência “é o conjunto de 

capacidades humanas, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes que 

justificam um alto desempenho”. Nas organizações, este conceito só é válido 

quando aplicado aos cargos, ou seja, se o indivíduo possui as competências 

necessárias para o exercício do cargo. 

Ainda segundo os autores, uma vertente francesa, nos anos 90, 

avança no conceito de competências, indo além da questão da qualificação para 

o exercício da função. Zarifian (1999, apud Fleury e Fleury, 2001) apresenta três 

fatores que justificam este avanço: os eventos não programados, a comunicação 

e o serviço. Com isso, a competência vai além do conhecimento teórico, ela 

reflete a utilização consciente de determinados conhecimentos em situações 

específicas. As competências devem ser fonte de valor tanto para os indivíduos 

como para as organizações (Figura 2). 

A figura 2 sintetiza o conceito de competência proposto pelos autores: 

“um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

No âmbito do ensino, a concepção do termo competência parte da 

necessidade de superar um ensino tradicionalmente reduzido a uma 

aprendizagem memorizadora de conhecimentos, daí decorre a dificuldade de 

aplicá-los, em específico, no ambiente de trabalho ou até mesmo na vida real 

(ZABALA; ARNAU, 2014). 

A Resolução 192, de 08 de maio de 2014, do Conselho Nacional de 

Justiça, que define competências como “um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores”, 

e que define ainda o desenvolvimento de competências como “processo de 
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aprendizagem orientado para o saber, o saber fazer e o saber ser, na perspectiva 

da estratégia organizacional”.  

 

Figura 2 – Competências e sua relação com indivíduos e organizações 

 

Fonte: Fleury e Fleury (2001). 

 

Perrenoud já considerava competência como a “faculdade de mobilizar 

um conjunto de recursos cognitivos para solucionar uma série de situações". 

Kuenzer (2002) coaduna com esta visão ao definir competência como: 

resultante da articulação entre teoria e prática, ou seja, como a 
capacidade de agir, em situações previstas e não previstas, articulando 
conhecimentos tácitos e científicos a experiências de vida e laborais. 
Implica a capacidade de solucionar problemas, mobilizando e 
integrando conhecimentos de forma transdisciplinar a comportamentos 
e habilidades psicofísicas, e transferindo-os para novas situações; 
supõe a capacidade de atuar mobilizando conhecimentos. 

 

A Escola deve fazer com que suas ações e atividades de capacitação 

tanto privilegiem o desenvolvimento de competências junto aos magistrados e 

servidores, bem como o alcance dos objetivos estratégicos por meio destas 

competências. 

O desenvolvimento de competências inicia-se com a aprendizagem 

individual. A aprendizagem é resultante da percepção, sensação, linguagem e 

memória que são desenvolvidas ao longo da vida das pessoas, como um 
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processo de construção individual ao longo dos anos. Com isso, são necessários 

estímulos diversos que podem vir a modificar ou não o comportamento das 

pessoas. 

A aprendizagem representa o processo que se adquire competência, 

ao passo que a competência representa o que o indivíduo aprendeu (figura 3). 

 

Figura 3 – Relações entre aprendizagem e competência. 

 

Fonte: Brandão, Guimarães e Borges-Andrade (2001). 

 

A competência pode ser considerada como resultante da aplicação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pela pessoa (processo de 

aprendizagem). 

É importante destacar que a competência e os conhecimentos não são 

antagônicos, pois, qualquer atuação competente corresponde à boa utilização 

dos conhecimentos adquiridos, aliados às habilidades e atitudes.  

Ainda segundo Zabala; Arnau (2014), a competência: 

deve identificar o que qualquer pessoa necessita para responder aos 
problemas aos quais será exposta ao longo da vida. Portanto, a 
competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da 
vida, mediante ações nas quais se mobilizam componentes atitudinais, 
procedimentais e conceituais. 
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Portanto, é papel desta Escola favorecer tanto a gestão por competências 

como a gestão do conhecimento, de forma a se obter os resultados estratégicos 

propostos. 

A aplicação da formação baseada em competências ocorre através da 

aprendizagem alicerçada em aplicações reais, que devem englobar o âmbito 

social, o interpessoal, o pessoal e o profissional. E isto parte, também, da 

escolha adequada das metodologias de ensino-aprendizagem, sem a 

necessidade de uma estratégia específica, desde que tenham um enfoque 

sistêmico, em que o educando possa resolver situações-problema, ou aplicar o 

conhecimento em casos reais. Com isso, é preciso refletir sobre a importância 

de suas ações. É para conduzir os servidores a saber por saber ou saber para 

saber fazer? 

 

8.2 ANDRAGOGIA 

 

Outro aspecto importante, que não deve ser desconsiderado, é o 

princípio da andragogia, que une a perspectiva de uma formação integral 

(pessoal, interpessoal, social e profissional) e para toda a vida, pois quando se 

trata da totalidade dos servidores e magistrados, é possível perceber que este 

universo possui uma grande diversidade de idade, tempo de serviço, formação 

e posição que ocupa dentro do plano de cargos da Instituição. 

É justamente dentro desta Abordagem Andragógica, que se permite 

perceber que as pessoas podem aprender em diferentes estágios da vida. A 

andragogia reconhece que há diferenças no aprendizado de adultos e que, é 

necessário conhecer as características específicas de cada grupo, para que se 

aplique a estratégia de ensino mais adequada. 

Além disso, é necessário considerar a heutagogia presente, pois estes 

adultos são altamente qualificados e dotados de autonomia intelectual 

necessária para definir seus próprios percursos formativos. 

Assim, a Escola Judicial passa a ter um papel muito mais de orientar e 

fornecer subsídios à qualificação do que o de direcionar a formação. 

Ainda segundo Piragibe (2015),  
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O papel da escola, consiste em oferecer, não impor, aos magistrados, 
todo o material possível para que o mesmo alcance o convencimento 
propício e necessário ao bem julgar. Há, portanto, mudança de 
paradigmas no que concerne a filosofia atual a ser adotada. Ao invés 
do método clássico e tradicional de educação em que se utiliza uma 
exposição basicamente unilateral por parte expositor, a Escola passa 
a atuar como agente facilitador de acesso ao conhecimento, e não de 
transmissora exclusiva e obrigatória deste, como ocorre com a 
educação no sentido genérico. Uma das boas formas complementares 
e coadjuvante nesse processo de livre escolha por parte do juiz, 
relativas aos conteúdos a serem estudados, surgiu no início deste 
milênio e denomina-se Heutagogia, categoria da ciência andragógica 
(espécie da pedagogia), e é expressão usada pela UNESCO. Neste 
novo modelo educacional, a própria pessoa determina o que e como a 
aprendizagem deve ocorrer, proporcionando, assim, uma forma 
idiossincrática de valorizar as experiências pessoais e que traduz em 
rapidez na assimilação do conhecimento e maior habilidade e 
segurança nas decisões 

 

Portanto, há aspectos que são próprios da educação judicial e que 

precisam ser considerados, e a EJUD tem o papel de promover ações 

adequadas ao estágio em que a pessoa se encontra, privilegiando o aprendizado 

pertinente ao público alvo selecionado. 

 

8.3 PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Algumas definições acerca dos aspectos metodológicos se fazem 

presentes na Resolução 432/2016 do Conselho da Justiça Federal – CJF, que 

visa assegurar uma prática pedagógica que favoreça o compartilhamento do 

aprendizado, por meio da realização de atividades em grupo, fóruns de 

discussão, painéis e oficinas, entre outras atividades. 

Antes de tratar das práticas de ensino, é importante observar o estilo de 

aprendizagem. Segura (2013) destaca que o estilo de aprendizagem 

corresponde às características pessoais de aprendizagem de cada aluno. Dessa 

forma, ao identificar estas características, o professor se torna capaz de elaborar 

atividades de ensino aplicadas a cada aluno ou grupo de alunos. Tem como 

resultante deste processo uma elevação nos níveis de aprendizado.  

Além do estilo de aprendizagem, é preciso considerar a aprendizagem 

independente, onde, de acordo com Mota e Scott (2014), o orientador deve 

abandonar o papel assistencial e adotar uma prática docente voltada para a 

orientação e acompanhamento do discente. Todos estes aspectos devem ser 

inseridos no contexto da andragogia, conforme relatado no tópico anterior. 
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Em alusão a esta abordagem andragógica, é preciso considerar que a 

atual geração, os novos ingressantes aos quadros da Justiça Federal fazem 

parte da geração digital, que tem no conectivismo a prática de aprendizagem 

mais efetiva. Essa geração digital é composta por alunos aprendizes e 

produtores de conhecimento simultaneamente (MUNHOZ, 2015), que 

necessitam de novas formas de comunicação. E aí se insere os ambientes 

virtuais de aprendizagem e a Educação à Distância. 

Em se tratando das práticas pedagógicas, e considerando as gerações 

atuais e futuras, Munhoz (2015) ressalta a importância de uma nova metodologia 

chamada Flipped Classroom, onde se inverte o processo usual de 

aprendizagem. “O trabalho de casa vira trabalho de sala de aula, e o estudo de 

sala de aula vira trabalho de casa” (MUNHOZ, 2015, p. 03). Com essa 

metodologia, é possível recuperar o relacionamento entre professor e aluno, 

cada vez mais prejudicado nos dias atuais, e elevar o grau de participação do 

alunado.  

É também chamada de Sala de Aula Invertida, onde o aluno se torna 

protagonista do aprendizado. Neste método, o conteúdo deve chegar antes ao 

aluno por meio de vídeos, podcasts, jogos ou outros recursos que promovem 

uma aprendizagem prévia, por um meio virtual. O ambiente de sala de aula é 

destinado para sanar dúvidas, realizar debates, aprofundar conceitos ou aplicar 

exercícios de fixação do conteúdo. 

Criada por Bergmann e Sams em meados de 2007/2008 (BERGMANN; 

SAMS, 2017), a partir da experiência dos dois em atividades de magistério. 

Importante destacar o relato dos autores quanto a esta metodologia: não 

ameniza o trabalho docente e, ao invés disto, torna o processo mais trabalhoso. 

Esta metodologia é passível de ser aplicada por meio de tecnologia em 

cursos semi-presenciais e totalmente EAD, mas também podem dispensar o uso 

de tecnologias. 

A Res. CNJ 192/2014, que em seu nono artigo define: 

Art. 9º. As unidades de formação priorizarão, sempre que possível, a 
educação a distância, observada a especificidade da ação formativa. 
Parágrafo único. Nas ações de educação a distância os órgãos do 
Poder Judiciário deverão dar prioridade à utilização de softwares livres 
que atendam a padrões internacionais de interoperabilidade, para 
reduzir custos e permitir o compartilhamento de recursos. 

 

http://simulare.com.br/blog/4-modalidades-de-aplicacao-dos-jogos-de-empresas-em-instituicoes-de-ensino/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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Dessa forma, segue-se a orientação do CNJ e do CSJT ao atribuir parte 

de suas ações de capacitação à modalidade EAD. 

Educação à distância (EAD), E-Learning, Ensino à Distância, Ensino 

On-line são termos que servem para o mesmo fim. Atualmente, se pode afirmar 

que a EAD ganhou força com o advento das TIC’s e a adoção em massa da 

Internet, meio pelo qual vem sendo utilizado em larga escala. 

ARETIO (2001) conceitua o ensino à distância como,  

 

um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser 
massivo, baseado na ação sistemática e contínua de recursos 
didáticos e do apoio de uma organização e tutoria, que, separados 
fisicamente dos estudantes, propicia nestes uma aprendizagem 
independente. 

 

Dentro deste contexto, o ensino on-line se caracteriza pela utilização 

da Internet para estes fins (CAVALHO NETO, ZWICKER E CAMPANOL, 2006; 

MORAN, 1994; RODRIGUES, 1998; MOORE e KEARLEY, 1996).  

Pallof e Pratt ( 1999, apud GHEDINE, TESTA E FREITAS 2008) 

afirmam que a EAD se caracteriza: pela separação do professor e do aluno na 

maior parte do processo, pela utilização de uma mídia educacional, comunicação 

em mão dupla,  separação de espaço e tempo entre professor e aluno e 

aprendizado controlado pelo estudante.  

Klering e Schroeder (2008) apresentam algumas características 

fundamentais da EAD que ratificam as anteriores, como: controle do aprendizado 

centrado no aluno, maior interatividade entre educador e estudante, flexibilidade 

de lugar e tempo, entre outros. Abbad (2007) também corrobora com estas 

características quando traça o perfil do estudante de EAD como sendo um 

adulto, profissionalmente ativo com pouca disponibilidade de tempo. 

Apesar de estas se configurarem como algumas vantagens inclusive 

em uma possível redução da evasão escolar, aliado a globalização das 

empresas, avanços da internet e baixos custos de operação, esta modalidade 

de ensino vem sofrendo algumas críticas no tocante à qualidade do egresso, 

qualidade do curso, entre outros (CARVALHO NETO, ZWICKER E CAMPANOL, 

2008). 

Segundo Oliveira e Ramos (2009), a EAD se concretiza nas 

plataformas de EAD, compostas de vários elementos como e-mail, fóruns, chat, 
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entre outros. Nestas plataformas são desenvolvidos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA’s) onde se pode personalizar o conteúdo e a interface do 

ambiente de acordo com a necessidade do professor, para promover uma maior 

integração do conteúdo com o aprendizado.  

Com relação ao aprendizado, Demo (2001) afirma que mesmo com os 

avanços tecnológicos, no Brasil ainda prevalece o modelo instrucionista, onde o 

centro das atenções se volta para o professor, tendo este maior peso na relação 

de aprendizado, promovendo um distanciamento na relação professor-aluno. Na 

EAD é preciso romper com este paradigma da relação dicotômica entre professor 

e aluno, pois o aprendizado passa a ser um processo construído com várias 

mãos, professor, tutor e principalmente o estudante. 

Além do uso da sala de aula invertida, este PPP vem direcionar quanto 

ao uso de outras metodologias ativas, que vão de encontro às metodologias 

tradicionais ou de “educação bancária”, que para Freire (1983), transforma os 

alunos em decoradores de conteúdo. 

Essas metodologias ativas levam o aluno/profissionais a elevar suas 

capacidades em solucionar problemas. Umas destas metodologias é a 

Aprendizagem Baseada em Problemas, que pode ser aplicada por meio das 

estratégias (MUNHOZ, 2015): 

 

• Colocar o aluno diante de problemas difusos; 

• Com um número insuficiente de informações; 

• Incentivando o desenvolvimento da criatividade;  

• Fazendo uso de casos, e 

• Buscando problemas similares já realizados. 

 

Todas estas estratégias devem minimizar o efeito do “fantasma da 

solidão”, presentes em cursos EAD e decorrentes da incapacidade momentânea 

de não desenvolver a aprendizagem independente. E isto leva a problemas de 

comunicação entre o aprendiz e seus tutores/professores. A este fenômeno é 

atribuído um elevado índice de evasão em cursos on line. 

Mas nem só de tecnologia, ou de cursos baseados em tecnologia que a 

atuação da EJUD estará sedimentada. E em função disto, não se descarta, em 
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especial nos cursos presenciais, o uso de metodologias tradicionais como o 

método expositivo de conteúdo, a realização de trabalhos individuais e em 

grupos, com painéis, debates, simpósios, júri simulado e dinâmicas de grupo. 

O Plano de Capacitação, em seu detalhamento das capacitações tem o 

papel de estabelecer os procedimentos metodológicos aplicados a cada tipo de 

ação formativa. 
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9. PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 

 

 

O Programa de Formação a ser adotado pela EJUD deve atender às 

demandas dos magistrados e servidores. Fazem parte deste programa de 

formação: 

 

• Formação Inicial de Magistrados; 

• Formação Inicial de Servidores; 

• Formação Continuada de Magistrados; 

• Formação Continuada de Servidores; 

• Cursos via Educação à Distância; 

• Formação de Formadores (atualização pedagógica); 

• Plano de Desenvolvimento Gerencial; 

• Plano de Desenvolvimento dos Agentes de Segurança; 

• Plano de Desenvolvimento da área de Tecnologia da Informação; 

• Cursos de Atualização Diversos; 

• Curso de Especialização em Direito e Gestão do Judiciário; 

• Residência Judicial. 

 

A formação continuada, pautada no desenvolvimento profissional, na 

formação de competências e habilidades para o exercício profissional, seja no 

aprendizado de novas técnicas ou tecnologias, seja no sentido da necessidade 

do aprendizado contínuo e para toda da vida. Aqui se inserem os cursos de 

atualização para novas legislações (Novo CPC, por exemplo) ou novas 

tecnologias de uso organizacional (PJE). 

O Plano de Ação a ser elaborado posteriormente exerce um papel 

fundamental na condução das ações de formação continuada. É através deste 

documento que serão definidas as ações de formação dentro de um espaço de 

tempo e que se tenha um elo, um sequenciamento lógico entre as ações a serem 

realizadas. A sugestão é que este Plano de Ação acompanhe e esteja vinculado 

ao Planejamento Estratégico do TRT. Em um primeiro ciclo deve ser realizado 

pensando no período 2018-2020, e posteriormente elaborado a cada dois anos. 
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Dentro destas ações de formação continuada ainda se inserem os 

programas de pós-graduação. Atualmente, o TRT está realizando, em parceria 

com a Justiça Federal e o Tribunal Regional Eleitoral – TRE, um curso de 

Especialização em Direito e Gestão do Judiciário, em uma turma piloto, mas que 

deve continuar a ser realizada futuramente. 

Além deste curso, em 2018, em parceria com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN será realizada a primeira Residência Judicial no 

Estado. 
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10. PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 
 

 

A concepção de um Projeto Político Pedagógico passa pela definição 

dos aspectos organizacionais, formativos, pedagógicos e, não se pode deixar de 

lado, o papel da avaliação na concepção da aprendizagem.  

Considerando a possiblidade de o servidor público passar por uma gama 

de processos formativos distintos, desde: (i) um modelo centrado no aprender 

fazendo (learning by doing), aplicado na formação andragógica em processos de 

Educação Corporativa, (ii) um modelo de aprendizado conceitual (cursos, 

seminários, debates) normalmente aplicados em repasses de conteúdos 

referentes às atualizações de legislações, novas normas e procedimentos de 

trabalho, até (iii) o aprendizado por simulações (elaboração de projetos, 

dinâmicas de grupos, entre outras), prática recorrente nos dias atuais e não 

deixando de lado a (iv) aprendizagem em ambientes tecnológicos (EAD, vídeo-

aula, Internet e redes sociais, entre outros). 

Villas Boas (2012) defende que “não há aprendizagem sem avaliação”. 

E que esse processo de avaliação é contínuo, acontece o tempo todo e em todos 

os lugares. 

Macedo (2002) propõe o uso da técnica de situação-problema, que 

consiste em “recortes de um domínio complexo, cuja realização implica mobilizar 

recursos, tomar decisões e ativar esquemas”. Uma avaliação com foco em 

competências tende a levar o educando a um nível mais elevado de raciocínio, 

requer tomada de decisão e ação.  

Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por 

resolução de problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios que 

instiguem os profissionais-aprendizes a mobilizar seus conhecimentos, 

habilidades e valores. 

A princípio é preciso ter clareza de que a avaliação deve ocorrer a curto 

prazo e longo prazo para que se tenha um resultado mais preciso do processo 

formativo ao qual o servidor-educando foi submetido. 

Dessa forma, a Res. CNJ nº 192/2014 estabelece: 

Art. 13. As ações de formação e aperfeiçoamento deverão ser 
avaliadas, sempre que possível, pelos órgãos do Poder Judiciário, 
orientando novas tomadas de decisões e observada a especificidade 
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da ação formativa, em quatro dimensões: reação, aprendizagem, 
aplicação e resultado. 
§ 1º A avaliação de reação tem como objetivo diagnosticar as 
impressões dos servidores sobre as ações formativas com relação a 
conteúdo, instrutores, recursos educacionais, ambiente, instalações e 
outros. 
§ 2º A avaliação de aprendizagem tem como objetivo examinar se os 
servidores absorveram os conhecimentos e aperfeiçoaram as 
habilidades e as atitudes. 
§ 3º A avaliação de aplicação tem como objetivo identificar se os 
servidores estão utilizando na atividade laboral os conhecimentos, as 
habilidades e as atitudes decorrentes da ação formativa. 
§ 4º A avaliação de resultado tem como objetivo analisar se a ação 
formativa contribuiu para o alcance da estratégia. 

 

De acordo com esta resolução é preciso pensar em um processo de 

avaliação sistemático e que englobe os quatro tipos de avaliação definidos na 

Resolução.  

A avaliação de reação visa mensurar o grau de satisfação em relação à 

ação formativa, podendo contemplar: a infraestrutura, o material didático, os 

facilitadores, os serviços de apoio, ou seja, a aderência do curso ao que foi 

proposto em seu plano/ementa inicial.  

A avaliação de aprendizagem deve retratar o nível do conhecimento 

adquirido ou as habilidades desenvolvidas com o processo formativo. Para sua 

efetiva comprovação deve ser realizada em duas etapas: antes e ao final da 

formação.  

Atualmente, a EJUD realiza efetivamente a avaliação de reação e, em 

casos específicos, a avaliação de aprendizagem, que são consideradas 

avaliação de curto prazo. 

Para as avaliações de longo prazo, definidas na Resolução acima como 

avaliação de aplicação e avaliação de resultado, ainda se faz necessário um 

trabalho de estruturação destes formatos. Recomenda-se aqui uma ação 

específica para este fim. Portanto, é preciso pensar em um formato para essas 

avaliações que esteja aderente às demandas da EJUD21, devendo, para tanto, 

se formar uma comissão específica para este fim. 

Na avaliação de aplicação, também conhecida como avaliação do 

comportamento, realiza-se uma avaliação ao final da ação formativa e outra em 

prazo a ser definido na definição da ação formativa, elaboração da sua ementa 

e aprovação pela equipe pedagógica da Escola. Esse prazo pode variar em 

função da complexidade do conteúdo abordado.  
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Esse tipo de avaliação deve proporcionar a identificação das 

competências desenvolvidas e as novas atitudes no ambiente de trabalho pós 

ação formativa. Normalmente se avalia ainda como a ação modificou a rotina de 

trabalho, como o desempenho do formando foi impactado e como os gestores 

percebem a mudança de comportamento deste educando. Pode ser aplicada 

uma avaliação 360 graus para este tipo de avaliação. 

O quarto tipo de avaliação é a avaliação de resultado, também de longo 

prazo, objetiva avaliar os ganhos de desempenho ou aderência à estratégia da 

organização como um todo. Também possui restrições à sua realização, pois 

depende de informações e indicadores de resultados previamente disponíveis 

na organização. Normalmente está associada às metas estratégicas ou BSC da 

organização. 

Mas essas quatro dimensões da avaliação também são influenciadas 

pelo atual cenário de constantes transformações onde ter apenas uma visão 

racional, conceitual e técnica não é mais suficiente. É preciso formar 

profissionais capazes de se adaptar às novas realidades, novos cenários, 

focados nas competências. 

Isto parte de uma mudança do perfil do professor, como estimulador, não 

só como mero reprodutor de conteúdos, com a única função de ministrar aulas 

(DEMO, 1999).  

Neste sentido, as próprias avaliações não devem ser somente 

conceituais, mas devem abordar problemas complexos e tarefas 

contextualizadas. É necessário propor um processo de avaliação institucional 

que, em específico, trate dos aspectos de avaliação da gestão educacional. 

Dessa forma, com a aprovação desse projeto político pedagógico, 

recomenda-se que o processo avaliativo na EJUD21 ocorra recorrentemente a 

cada ação formativa, em suas quatro dimensões (quando possível e aplicável), 

levando-se em consideração a necessidade de adequação à ação formativa 

proposta.  

Recomenda-se ainda, que o próprio facilitador proponha uma ação 

formativa de aprendizagem que possa ser utilizada pela equipe da Escola.  
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Quadro 03 – Dimensões de avaliação na EJUD21. 

TIPO DE 
AVALIAÇÃO 

PERIODICIDADE FORMATO RESPONSÁVEL 

Avaliação de 
reação 

Ao final de toda ação 
formativa 

Questionário presencial 
ou questionário 
eletrônico. 

Equipe da 
EJUD21 

Avaliação de 
aprendizagem 

No início da ação 
formativa 
Ao final da ação 
formativa 
30 a 120 dias após a 
finalização da ação 
formativa 

Entrevistas, 
questionários, registros 
reflexivos e 
observação. 
Para aferir 
conhecimento, aplicar 
um formato padrão em 
todos os períodos. 

Equipe da 
EJUD21 

Avaliação de 
aplicação  

Cada ação formativa 
define o prazo, 
podendo variar de 
30 a 180 dias. 

Deve ser realizada no 
local de trabalho, por 
meio entrevistas, 
questionários e 
observação. 
Deve levar em 
consideração a 
importância da 
autoavaliação 

Educando, Equipe 
de trabalho e 
superiores 
hierárquicos. 
Equipe da 
EJUD21 

Avaliação de 
resultado 

A cada novo ciclo de 
avaliação do 
planejamento do 
TRT21 ou da 
EJUD21 

Questionários Equipe da 
EJUD21. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Embora se tenha clareza da real necessidade de realizar a avaliação das 

ações formativas, as experiências anteriores mostram que esse é um caminho 

que ainda precisa ser trilhado. Para a avaliação de reação basta apenas criar ou 

melhorar o formulário já existente, vinculando-o ao recebimento do certificado 

pelo educando. 

Já para a avaliação de aprendizagem existe toda uma carga histórica 

dos processos avaliativos educacionais formais, que são classificatórios e 

baseados em um conceito. Mesmo assim, deve ter um caráter formativo, 

pensada de forma dinâmica e em harmonia com as demandas institucionais. 

Algumas reflexões para ações futuras são importantes e devem ser aqui 

pontuadas. O Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG do ano de 2017 

foi concebido com a oferta de várias ações em trilhas de aprendizagens distintas. 

Além disso, vários formatos de eventos foram realizados, desde seminários, 

cursos presenciais, cursos EAD, oficinas, grupos de discussão e análise de 
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filmes. Já no PDG, foi possível realizar a avaliação de aprendizagem por meio 

de registros reflexivos, também associados ao recebimento do certificado. 

Os registros reflexivos são compostos de narrações, anotações que 

articulam a aprendizagem desenvolvida e a atuação profissional do educando. 

Fazem como que o aluno reflita, mesmo em atividades expositivas, por meio da 

elaboração de sínteses, elevando, por consequência as capacidades cognitivas 

dos educandos tornando-o ativos no processo formativo, ou seja, aumentando o 

seu envolvimento e protagonismo. Os registros reflexivos podem ser aplicados 

como instrumentos para avaliação de aprendizagem. 

As avaliações de aplicação e de resultado ainda serão implementadas. 

As avaliações de aplicação podem ser implementadas por meio do processo de 

avaliação de desempenho, junto aos gestores das unidades. Para tanto é preciso 

criar posteriormente o formato desta avaliação. Já as avaliações de resultado, 

que são mais difíceis de serem mensuradas, devem acompanhar os ciclos de 

Planejamento Estratégico futuros. 
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11. PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 

Durante a trajetória da Escola Judicial, desde sua constituição já se fazia 

presente a preocupação com a inserção da pesquisa acadêmica no contexto 

institucional.  

A criação de um grupo de estudos sobre Paulo Freire é citada com 

orgulho por muitos de seus participantes. E este foi um marco para a inserção 

da pesquisa no contexto do trabalho. 

Com a crescente demanda por cursos de qualificação que vão além da 

mera execução rotineira de procedimentos, cresce, concomitantemente, a 

necessidade de que ações como estas venham a ser retomadas. 

A retomada deste grupo de estudos, conforme sugestões da equipe, tem 

um caráter histórico e representativo para a Escola. Ademais é preciso estimular 

a troca constante de saberes, podendo criar novos grupos de estudos para 

debater temas de relevância social e institucional, tais como: 

• Compreensão das crises políticas e econômicas; 

• Precarização de direitos trabalhistas; 

• Temas emergentes em Direito; 

• Qualidade de vida no trabalho, entre outros. 

 

O passo seguinte é a inserção de magistrados e servidores em grupos 

de pesquisa das instituições parceiras nos cursos de pós-graduação, 

endereçando esforços para a realização de estudos e criação de linhas de 

pesquisa sobre o Poder Judiciário/ Justiça do Trabalho nestes ambientes.  

É válido lembrar que esta inserção pode ajudar na solução de problemas 

reais, por meio da discussão em grupos de interesse, além da atuação de 

discentes da residência judicial. 

Nessa seara, já foi aprovado um grupo de pesquisa chamado 

Observatório da Justiça, que tem o papel de ser o promotor inicial das ações de 

pesquisa na Instituição. Outros grupos podem ser criados futuramente, a 

depender da demanda dos cursos de pós-graduação já citados, ou em função 

de parcerias com Instituições de Ensino Superior. 
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Em relação às ações de extensão, muito se discutiu sobre o papel da 

Escola no aprimoramento das relações do TRT junto à sociedade. Fica claro que 

as ações de extensão são o caminho natural para uma aproximação maior entre 

essas partes. 

Ações de responsabilidade socioambiental junto à comunidade local, 

capacitações abertas à comunidade, por meio da destinação de um percentual 

de vagas em alguns cursos, capacitações ofertadas aos advogados foram 

formas encontradas de se realizar essa interface com a sociedade.  

Dessa forma, desenvolver ações de pesquisa e extensão devem fazer 

parte do cotidiano da Escola Judicial, como um caminho natural de sua evolução. 

No entanto, cabe fazer uma ressalva quanto à necessidade de um espaço mais 

adequado para estas ações, em especial às atividades de pesquisa. 
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12. PROPOSIÇÕES FUTURAS 

 

APRE 

O Projeto Político Pedagógico não esgota o rol de atividades a serem 

realizadas pela Escola Judicial. Cabe aos gestores atuais e futuros a missão de 

se fazer cumprir as premissas e direcionadores aqui propostos. 

O passo inicial para que isto ocorra é a elaboração de um Plano de 

Capacitação com trilhas formativas, para magistrados e servidores, que leve em 

conta o Mapeamento de Competências, o Levantamento das Necessidades de 

Capacitação, as Avaliações de Desempenho e os Planos Estratégicos futuros. 

Além disso, como passo seguinte, a EJUD deve elaborar um Plano de 

Ação para o biênio 2018-2019, onde se torne possível priorizar as ações mais 

relevantes, em face de uma realidade orçamentária incerta. Este plano de ação 

deve ser elaborado a cada dois anos e revisado anualmente. 

Também foi possível constatar que boa parte das resoluções que 

alicerçam a atuação da Escola precisam passar por um processo de atualização 

ou até mesmo, a criação de novos documentos. Está é a terceira ação a ser 

realizada. 

Estes documentos devem atender às necessidades atuais da Escola, em 

sua nova fase, Democrática e Plural, mas com um reconhecimento institucional 

adequado.  

O quarto passo é a criação e regulamentação do processo de avaliação 

a ser realizado pela Escola em suas quatro vertentes: reação, aprendizagem, 

aplicação e resultado. 

Por fim, recomenda-se, ainda, a reestruturação física da Escola para 

que, em um novo layout e com a ampliação do espaço físico, se possa atender 

à todas estas novas demandas, bem como também uma reestruturação na sua 

identidade visual. 

Com isso, será possível desenvolver as competências no corpo 

funcional do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, bem como privilegiar 

uma gestão democrática e baseada em competências. 
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ANEXOS. 

 

APRE 

A. PLANO DE TRABALHO DAS OFICINAS 
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ANEXO A – PLANO DE TRABALHO DAS OFICINAS 

 

PLANO DE CURSO 
 
 
Nome do Curso: 
Atualização do Projeto Político Pedagógico - PPP 
Modalidade: 
Workshop 
Facilitador: 
Marcos Fernando Machado de Medeiros, Dr. 
 
 
1. Ementa: 
Percurso Histórico da Escola Judicial; 
LDB e as bases da educação; 
Estudo das demandas e temas geradores; 
O que é o Projeto Político Pedagógico (PPP);  
Importância do PPP; 
Partes que Compõe o PPP: histórico, objetivos, caracterização da escola, 
público-alvo, perfil do aluno (profissional ou egresso), prática (orientação) 
pedagógica, áreas de atuação (programas educacionais), sistemática de 
avaliação. Missão, Visão, Valores e Princípios. 
 
 
2. Objetivos 
2.1 Geral 
Auxiliar o TRT na atualização do projeto pedagógico da Escola Judicial, ou seja, 
adequando-o às demandas atuais, como a oferta de cursos EAD, participação 
mais ativa dos servidores nas ações da Escola, atualização das práticas 
metodológicas e processos de avaliação. 
 
2.2 Específicos 
Sensibilizar quanto à importância da modernização do PPP; 
Definir o ponto de partida, o novo perfil da escola; 
Elaborar diagnóstico situacional, e partes que compõem o PPP; 
Apresentar documento formal que norteará a atuação da escola. 
 
 
3. Metodologia 
Exposição dialogada participativa; 
Realização de atividades práticas; 
Grupo Focal. 
 
 
4. Recursos Didáticos 
Recursos Audiovisuais Diversos (multimídia, computador); 
Recursos Materiais para realização de atividades (material de expediente e cópias);  
Sala com cadeiras móveis para realização de atividades em grupos. 
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5. Cronograma de Realização 
 

DATA CARGA 
HORÁRIA 

CONTEÚDO 

25/04 02 h/a 

Encontro Preparatório: 
O que é a Escola Judicial e o percurso das escolas 
Judiciais;  
Exposição da metodologia e cronograma do Workshop; 

04/05 03 h/a 

Reflexão Inicial:  
Do ponto de partida aonde se pretende chegar 
Temas geradores 
Qual o papel da nova Escola Judicial 
Histórico da Escola Judicial  
Objetivos da Nova Escola Judicial 

09/05 03 h/a 

Recursos Históricos para o diagnóstico:  
Aspectos pedagógicos 
- Educação Burocrática x Transformadora 
Prática Pedagógica 
- Metodologias de Ensino 
Sistemática de Avaliação 
- Avaliação de Impacto 

11/05 03 h/a 

Público-Alvo: 
- Diferentes Identidades da Escola 
Perfil Profissional 
Áreas de Atuação 

16/05 03 h/a 

Percurso Organizacional:  
Organização administrativa 
Natureza jurídica 
Recursos financeiros 
Estrutura Organizacional 

18/05 03 h/a 
Aspectos Organizacionais e Gestão: 
Elaboração do Mapa Estratégico da EJUD 

15/06* 12 h/a 
Sistematização do documento final 
 

*Data estimada para reunião de entrega e aprovação da versão final do PPP. 
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