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A função das escolas de governo é a promoção da formação 

continuada dos servidores em relação ao mercado, instituindo 

centros de excelência, estimulando melhores práticas de gestão, 

atuando como impulsionadoras de uma administração ágil e voltada 

para o cidadão tendo em vista a formulação, a implantação, a 

execução e a avaliação das políticas públicas. (NICOLINI, 2008; 

FERNANDES; CARVALHO; SANTOS, 2014; AIRES, 2014) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Antes de qualquer coisa precisamos começar expressando a alegria em 

estarmos dando mais este passo para a evolução e desenvolvimento da Escola 

Judicial do Amapá - EJAP, cujas ações expressa “o que temos e o que somos”, 

mas felizmente não atende mais “o que queremos ou precisamos ser”: uma escola 

de governo (EGOV). É com muito orgulho que até aqui a EJAP vem fazendo seu 

trabalho há 15 anos sempre primando pelo aprimoramento jurisdicional, através 

da oferta de seus cursos a magistrados, servidores e colaboradores.  

No entanto, é preciso agora não só pensar, mas ousar, planejar e construir 

a escola que queremos ter, e dar, quem sabe, o passo mais desafiador que já 

demos até agora. Este documento reflete então nosso desejo e trabalho árduo 

para concretizar um plano por meio do qual a Escola Judicial concretize a oferta 

de cursos de pós-graduação lato sensu, construído a partir estratégias, objetivos, 

metas e ações que possibilitem efetivar o desenvolvimento dos serviços prestados 

por esta instituição. 

A EJAP espera concretizar sua missão: promover processos seletivos, 

ações de formação, aperfeiçoamento e programas de ensino, pesquisa e 

extensão, objetivando o aprimoramento e desenvolvimento humano para a 

geração de boas práticas e a excelência da prestação jurisdicional. Tudo isso com 

um objetivo maior de, por meio do acesso ao conhecimento, elevar nossa 

contribuição para o desenvolvimento da comunidade na qual estamos inseridos, 

do Estado do Amapá e da região Amazônica.  

 

Desembargador Carlos Tork 

Diretor Geral da EJAP 



 

7 
 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO, 9 

1. PERFIL INSTITUCIONAL, 11 

1.1. Histórico da Escola Judicial do Amapá, 11 

1.2. Áreas de atuação, 14 

1.3. Inserção regional, 16 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 18 

2.1. Metodologia, 18 

2.2. Diretrizes estratégicas da Escola Judicial, 19 

2.2.1 Mapa Estratégico, 20 

2.3. Objetivos, metas e projetos da EJAP, 22 

2.3.1. Programas e projetos, 24 

 

3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, 38 

3.1 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos, 38 

3.2. Organização didático-pedagógica da instituição, 40 

3.3. Políticas de ensino, pesquisa e extensão, 44 

3.4. Políticas de atendimento ao discente,  

4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DOS 

CURSOS, 49 

5. PERFIL DOS SERVIDORES, 50 

5.1. Perfil dos docentes, 50 

5.1. 1. Critérios de seleção e admissão, 50 

5.1.2. Cronograma e plano de expansão do corpo docente, 51 

5.3. Plano de capacitação e qualificação de docentes, 52 

6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, 53 

6. 1. Estrutura de Governança, 53 



 

8 
 

6.2. Estrutura administrativa atual, 53 

6.2.1. Competências e objetivos da estrutura administrativa, 54 

6.3. Perfil do corpo técnico-administrativo, 55 

6.4. Plano de carreira e de expansão dos técnicos-administrativos, 56 

6.5. Reestruturação administrativa da EJAP, 57 

6. 6. A comunicação na EJAP, 57 

7. INFRAESTRUTURA, 60 

7.1. Infraestrutura Física, 60 

7.2. Acessibilidade, 60 

7.3. Tecnologia da Informação, 61 

 7.3.1. Incorporação de avanços tecnológicos, 62 

 7.3.2. Equipamentos tecnológicos e recursos, 63 

 7.3.3. Laboratório e conectividade, 63 

7.4. Biblioteca, 64 

8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, 65 

8.1. Plano de Avaliação Institucional, 65 

8.2. Comissão Própria de Avaliação, 66 

9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS, 68 

9.1. Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira, 69 

9.2. Plano de investimentos, previsão orçamentária e cronograma de execução, 

69 

REFERÊNCIAS, 70 

APENDICE, 

 

 

 

 



 

9 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um instrumento 

norteador do planejamento estratégico das escolas judiciais, no qual constam os 

objetivos, metas, indicadores e estratégias que serão adotadas para o alcance da 

missão da instituição. No PDI se encontra as políticas de ensino de pós-

graduação; todas as ações educativas; e políticas de gestão, organização 

financeira e orçamentária, estrutura e responsabilidade social. Dispõe ainda sobre 

todo o processo de avaliação institucional pela qual passa as escolas judiciais, 

visando o constante planejamento e aperfeiçoamento de seus serviços. 

Assim, para a construção do PDI da Escola Judicial do Amapá o primeiro 

passo foi a criação de uma comissão que envolveu todos os servidores da EJAP 

e também servidores de setores estratégicos do Tribunal de Justiça do Amapá. E 

teve também a importante colaboração da sua comunidade escolar. Esta 

construção levou em consideração orientações e diretrizes da Escola Nacional de 

Magistratura – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do 

Poder Judiciário- CEAJud, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e do Conselho 

Estadual de Educação – CEE. 

Desta forma, nos dois primeiros capítulos teremos a evolução histórica e a 

trajetória pela qual a EJAP percorreu para chegar até aqui. O atingimento das 

metas deste plano faz parte também do Mapa Estratégico do Tribunal de Justiça 

do Estado do Amapá no eixo “Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas” e atende 

aos objetivos estratégicos: “Valorização e Reconhecimento”. Assim, a Escola 

Judicial está alinhada a política nacional do Poder Judiciário para a “Melhoria da 

Gestão de Pessoas”, que no Estado do Amapá, recebe outra denominação por 

alinhamento à estratégia Nacional do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: 

“Melhoria da Gestão de Pessoas”. 

No terceiro capítulo, descrevemos nosso Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) sempre em integração com o que foi apresentado no capítulo anterior. Para 

fortalecer essa vinculação destacamos os princípios filosóficos, pedagógicos e 
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institucionais, bem como as políticas para formação realizadas nos últimos anos 

e as que queremos ter por meio dos caminhos formativos apresentados para 

magistrados e servidores. Vale ainda destacar que nesta dimensão estão 

consignadas as políticas de ensino, pesquisa e extensão; a organização didático-

pedagógica, que versará sobre as práticas de estágio, desenvolvimento de 

materiais pedagógicos.  

Já nos demais capítulos teremos o cronograma de implantação e 

desenvolvimento da instituição, especificando os cursos e perspectivas e 

ampliação destes; os avanços tecnológicos; perfil do corpo docente que 

demonstrará os requisitos esperados dos profissionais que atuam em nossa 

escola; sua infraestrutura física e instalações, no qual ficará bastante claro o que 

temos e o que pretendemos desenvolver para quinquênio 2020-2024; o plano de 

avaliação institucional; e finalmente o planejamento financeiro orçamentário que 

impulsionará todas essas transformações planejadas. Neste documento estão 

depositados todos os nossos planos, através dos quais pretendemos continuar na 

busca pela excelência dos serviços prestados a magistrados e servidores, bem 

como para a sociedade amapaense. 
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1.1. Histórico da Escola Judicial do Amapá 

A Escola Judicial do Amapá - EJAP iniciou suas atividades em 1 de agosto 

de 2005, sendo criada por meio do art. 5º, da Lei Complementar nº 0028, de 13 

de junho de 2005, com sede na capital Macapá e abrangência em todo Estado, 

destina-se precipuamente à seleção, formação inicial e permanente de seus 

desembargadores, magistrados, servidores e colaboradores como elementos 

essenciais ao aprimoramento da prestação jurisdicional. 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998 representa o 

marco legal fundamental para a criação de escolas nas instituições públicas vez 

que estabelece:   

Art. 39 - § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos 

servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um 

dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 

celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998). 

Assim, as ações educativas da Escola Judicial do Amapá serão 

direcionadas a magistrados e serventuários do TJAP. Sua a estrutura foi 

planejada para abranger a esse público, fazendo dela uma escola coorporativa.  

A revitalização do trabalho da EJAP aconteceu, sobremaneira, com a 

criação e funcionamento da Escola Nacional de Formação de Magistrados – 

ENFAM, por meio da EC n. 45/2004, pois as Escolas Judiciais no Brasil ganharam 

maior relevância e direcionamento, valorizando assim sua atuação e redefinindo 

o seu papel institucional a ser desempenhado. Neste contexto, a anterior Escola 

de Magistratura do Amapá, vinculada a Associação de Magistrados do Amapá - 

AMAAP, foi extinta, dando lugar Escola Judicial do Amapá, regulamentada pela 

Resolução nº 0028/2005-TJAP, de 1º de agosto de 2005 e pelo Regimento Interno 

da EJAP, aprovado na 409ª Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno 
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Administrativo do Tribunal de Justiça do Amapá. Destaca-se que a referida 

Resolução, foi instituída em consonância com as diretrizes advindas da 

Constituição Federal, Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Estatuto da 

Magistratura e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento (da ENFAM). 

A Escola Judicial é órgão do Tribunal de Justiça do Amapá e possui 

autonomia didático-científico-administrativa, assim a gestão de suas ações de 

formação, aperfeiçoamento e ensino cabem a sua direção e a seu conselho 

superior. Desde sua criação, o elemento essencial para desenvolvimento e 

direcionamento de suas ações é voltado para o elemento humano. Hoje, inserido 

nas organizações que aprendem o investimento em desenvolvimento e formação 

de magistrados e servidores é ainda mais valorizado, uma vez que acreditamos 

que as mudanças advém e devem ser direcionadas aos agentes que compõem o 

judiciário. Portanto, nossas atividades visam contribuir para o desenvolvimento 

institucional e para a transformação social. 

Buscamos o desenvolvimento de competências específicas que 

promovam o aprimoramento do exercício da função judicante e das ações 

desempenhadas pelos serventuários da justiça, devendo, portanto, a Escola 

Judicial ter como objetivo atingir a excelência no que diz respeito à formação e 

ensino de magistrados e servidores, o que justifica a sua necessidade e 

importância, por isso, impõe-se sua atuação desde o ingresso do magistrado e 

servidor na carreira. 

 No decorrer de sua jornada os objetivos foram expandidos a fim de 

propiciar meios para a formação, atualização, aperfeiçoamento e especialização 

de magistrados; oferecer aos servidores da Justiça aprimoramento funcional, para 

ampliar com eficácia a prestação jurisdicional e consolidar a credibilidade do 

Poder Judiciário; bem como concorrer para a compreensão e ao respeito à 

pessoa, às instituições democráticas, aos ideais de verdade e de justiça. 

Na perspectiva de fomentar a reflexão e compartilhamento de saberes a 

EJAP realizou eventos importantes no cenário judicial, como por exemplo: o V 

Congresso Internacional de Direito Ambiental na Amazônia, que reuniu 

magistrados, servidores do judiciário, autoridades, especialistas em Direito 
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Ambiental, palestrantes nacionais e internacionais, acadêmicos de Direito, 

profissionais da área e demais interessados no tema. 

A Escola Judicial do Amapá investe na formação de magistrados e 

servidores nas diversas áreas do direito, como também a formação daqueles que 

atuam nas áreas administrativas promovendo cursos nas áreas de informática, 

sistemas, engenharia, contabilidade, auditoria, e para as equipes técnicas 

multidisciplinares que compõem vários setores do TJAP.  

Surge agora a necessidade de ampliar e aprofundar ainda mais tal 

investimento e oportunizar o aprofundamento de conhecimentos, frente aos 

muitos desafios e mudanças que a sociedade apresenta. Assim, nos dedicarmos 

a cursos próprios de pós-graduação lato sensu é fundamental. Portanto, no ano 

de 2019, atentos à nova realidade do contexto da prestação jurisdicional, foram 

desenvolvidas algumas ações de diagnóstico, tanto para atender às demandas 

recorrentes, quanto ao surgimento de novas demandas, entre elas: os cursos de 

pós-graduação lato sensu (especializações). Portanto, os esforços da gestão 

foram focados em otimizar os seus recursos, e assim, foi possível realizar diversas 

ações inovadoras, entre as quais se faz destaque:  

. Oferta de 20 bolsas integrais para pós-graduação lato sensu aos 

magistrados e servidores que se inscrevem em cursos de especialização em 

outras instituições de ensino superior;  

. Realização do primeiro Curso de Formação de Docentes, na sede da EJAP 

(ver relatório 2019 em anexo); 

. Realização do curso FOFO (Formação de Formadores) em parceria com a 

ENFAM; 

. Implantação do Projeto Interação - Círculos de Diálogos (projeto em anexo); 

. Novas chamadas para ampliação do banco de docentes e contratação de 

docentes para especialização e cursos corporativos;  

. Início das tratativas para a realização convênio para mestrado (Minter) com 

a Universidade Federal do Amapá - UNIFAP e Universidade de Brasília - UNB;  

. Realização do 10º processo seletivo para estagiários para o TJAP; 
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. Remoção de mais um pedagogo efetivo e um profissional da área de 

comunicação para o quadro da EJAP; 

. E finalmente, o início das discussões para o planejamento deste PDI, 

visando o credenciamento da oferta de pós-graduação lato sensu da EJAP. 

Ainda sob a perspectiva de valorização em relação à produção intelectual e 

científica, a Escola Judicial do Amapá encontra como uma de suas metas a 

implementação da Revista Científica Eletrônica para divulgação de dissertações 

geradas na ocasião da oferta dos cursos de pós-graduação stricto senso, além de 

outras contribuições pelos magistrados, servidores e comunidade. 

Em seus 15 anos de existência, a Escola Judicial do Amapá vem caminhando 

a fim de tornar uma instituição de referência em sua área de atuação, cumprindo 

com maestria a missão que lhe foi dada, que é de auxiliar o crescimento judiciário 

por meio da educação jurídica e do ensino. 

 

1.2. Áreas de atuação: 

A Escola Judicial é uma escola corporativa e tem a importante função de 

formar e aperfeiçoar os agentes de compõem o Poder Judiciário, oferecendo a 

maioria de seus cursos presenciais em sua sede, localizada na capital 

amapaense. Nesse sentido, a EJAP, enquanto Escola Judicial, oferece ações 

educativas em consonância com a Resolução nº. 02/2016, da ENFAM: Curso de 

Formação Inicial para Magistrados (Curso Oficial para Ingresso na Magistratura - 

etapa do concurso e Curso Oficial de Formação Inicial - realizado imediatamente 

após a posse) e Formação Continuada e a Resolução nº. 192, do Conselho 

Nacional de Justiça, Formação de Formadores, Curso de Formação Inicial e 

Aperfeiçoamento para Servidores (ações educacionais de ordem técnica, 

gerencial e comportamental; Formação de multiplicadores e Programas de pós-

graduação) e cursos de pós-graduação latu sensu por meio de convênios.  

A EJAP realizou um levantamento das formações ofertadas, organizando 

a participação em todas as ações de formação (cursos, palestras, congressos), 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/102269/Res_2_2016_enfam_Atualizado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_192_2014.pdf
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no recorte temporal de 2015 a 2019, através do qual se chegou aos seguintes 

resultados: 

Quadro 1 – Cursos oferecidos e alunos formados de 2015 a 2019 

Ano Cursos 

ofertados 

Alunos 

formados 

Certificados 

entregues 

2015 33 434 434 

2016 51 825 825 

2017 33 990 990 

2018 43 866 866 

2019 59 1540 1540 

 

Foram ofertadas formações em diversas áreas: do direito e áreas 

especializadas, mas sempre com foco na melhoria dos serviços prestados aos 

usuários da justiça (ver relatório em anexo). Os cursos ofertados objetivaram tanto 

a área fim, quanto o aspecto humanístico de todos aqueles que buscam na EJAP 

cursos para seu aprimoramento profissional e pessoal.  

Ainda no âmbito de suas atribuições, promoveu 10 (dez) processos 

seletivos para contratação de estagiários de nível superior em Direito, além 

daqueles em outras áreas, tais como: Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Ciências sociais, Ciências contábeis, Engenharia elétrica, Jornalismo, Pedagogia, 

Psicologia, Publicidade e propaganda, Rede de computadores, Serviços social, 

Sistemas de informação, dentre outros, e estagiários de nível superior para área 

de conciliação. 

Em face da relevância da função social exercida pelo magistrado, a 

seleção e o preparo inicial se destacam como de grande importância, cujos 

objetivos delinearão o perfil que se espera do futuro magistrado amapaense e dos 

servidores da Justiça do Estado do Amapá. Neste contexto, a Escola Judicial do 

Amapá já realizou dois cursos de Formação Inicial de Magistrados, além de Curso 

Inicial de Formação para Serventuários recém-empossados que integram o 

Tribunal de Justiça do Amapá. 
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Ainda entre os eventos realizados, podemos mencionar a Jornada Jurídica 

Franco-Brasileira, além de ter sediado dois Encontros do Colégio Permanente de 

Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura – COPEDEM, importante espaço 

de alinhamento das práticas desenvolvidas pelas Escolas Judiciais e o 

compartilhamento de boas práticas na perspectiva de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados e servidores. A EJAP também vem trabalhando 

para criar oportunidades para que magistrados e servidores do TJAP participem 

de cursos, seminários, intercâmbios, congressos, oficinas, e demais opções, tanto 

na sede da EJAP, quanto em outros Estados, e/ou até mesmo em outros países. 

Em relação a cursos livres de formação inicial e continuada a Escola 

Judicial oferece uma programação anual permanente e também cursos por 

demanda espontânea quando solicitadas pelos juízos e demais áreas 

administrativas. Na programação permanente é feito um planejamento de cursos 

considerando as áreas de atuação judicial, as áreas correlatas (equipes técnicas 

multidisciplinares) e áreas com demandas específicas. Assim, esta programação 

pode ser diferente a cada ano, para atender as necessidades e especificidades 

ocasionais do Poder Judiciário. A programação do calendário anual de 2020 está 

planejada para ofertar cerca de 30 cursos livres (ver planejamento anual 2020 em 

anexo). 

Importante ressaltar que, em atendimento a recomendação do Conselho 

Nacional de Justiça, por meio da resolução n 246/18, art. 15, § 3º “Os tribunais 

devem, na medida do possível, evitar o oferecimento de eventos presenciais de 

capacitação que ultrapassem o limite da jornada diária do servidor, a fim de evitar 

a necessidade de compensação ou de pagamento de horas extraordinárias”, 

assim os cursos livres são ofertados prioritariamente no período da manhã. 

 A exceção desta regra será justamente nosso programa de pós-graduação, 

que está planejado para acontecer no contra turno do horário de funcionamento 

do TJAP. Logo os cursos acontecerão a tarde conforme o Projeto pedagógico de 

cada curso. A EJAP planeja ofertar até 2024 cinco (5) cursos de pós-graduação 

latu sensu, conforme veremos no próximo capítulo. 
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1.3. Inserção regional: 

A Escola Judicial tem a missão de promover processos seletivos, ações de 

formação, aperfeiçoamento e programas ensino, pesquisa e extensão, 

objetivando o aprimoramento e desenvolvimento humano, a geração de boas 

práticas e a excelência da prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça do Amapá 

atende a população de todo o Estado, por meio de suas comarcas e postos 

avançados. São 11 comarcas (Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, 

Ferreira Gomes, Porto Grande, Mazagão, Amapá, Tartarugalzinho, Vitória do Jari, 

Calçoene e pedra Branca do Amaparí) e 5 postos avançados (Serra do Navio, 

Cutias do Araguari, Itaubal, Pracuúba e Lourenço) totalizando 17 localidades. Em 

todos estes municípios e localidades trabalham magistrados e servidores para os 

quais a Escola Judicial disponibiliza seus serviços educacionais, que podem ser 

ofertados de duas formas: por meio presencial, em sua sede na cidade de 

Macapá, para onde o magistrado ou servidor, que trabalhe nos demais municípios, 

podem se deslocar; e ou a distância, no qual o magistrado ou servidor vai realizar 

seus cursos através da plataforma Moodle para a educação a distância. A EJAP 

também realiza seus cursos nas comarcas, mediante demanda solicitada pelos 

diretores de seus fóruns, havendo possibilidade a EJAP desloca uma equipe de 

instrutores que ministram os cursos nas comarcas. 

Neste sentido, a Escola Judicial disponibiliza uma porcentagem de vagas 

em seus cursos a membros da comunidade (que varia conforme a demanda), 

tanto nos cursos que ocorrem na sede em Macapá, quanto em cursos prestados 

nos municípios. Assim, ao oferecer suas ações educacionais ao seu público alvo 

e a comunidade, a EJAP pretende contribuir com o desenvolvimento não só dos 

serviços do Poder Judiciário, mas também para o desenvolvimento da 

comunidade, por meio do acesso ao conhecimento. 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1. Metodologia: 

 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de construção deste PDI houve 

alguns ciclos de reuniões envolvendo os servidores da EJAP e alguns setores 

representativos e estratégicos do TJAP, para alinhamento de alguns pontos focais 

ou diretrizes iniciais. Em seguida foram realizadas reuniões com o corpo técnicos-

administrativos, membros do Conselho Superior, o corpo docente e alunos da 

escola, com o mesmo objetivo; que contribuíram para a construção das diretrizes 

estratégicas adotadas neste plano de desenvolvimento.    

As diretrizes estratégicas (missão, visão e valores) foram primeiramente 

alinhadas com o planejamento estratégico da mantenedora, e foram norteadoras 

para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos da EJAP, que serão alinhados 

com os programas e projetos institucionais e ações executadas pelo corpo 

docente e técnico-administrativo, como veremos a seguir. 

O segundo passo foi realizar conversações com o público alvo da EJAP e 

formar grupos de trabalho temáticos, divido por eixos (administrativo, pedagógico, 

estrutural e financeiro). Foram realizados reuniões e seminários para que a 

definição de uma comissão de elaboração, que conforme decidido, seria 

coordenada por dois servidores da EJAP. E assim, grupos de trabalho foram se 

reunindo para o delineamento das diretrizes gerais do PDI. Para a continuidade 

do seu processo de construção a relatoria e os coordenadores dos GTs 

elaboraram o documento-base do plano de desenvolvimento, posteriormente 

apresentado e discutido com a comunidade escolar. 

Concluídas todas as reuniões para os últimos ajustes, a comissão 

apresentou a minuta do PDI para a apreciação do Conselho Superior da escola, 

que o aprovou. 
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2.2. Diretrizes estratégicas da Escola Judicial: 

A Escola Judicial do Amapá tem ofertado cursos desde o início de suas 

atividades, sempre atenta a temas adequados com a prestação jurisdicional e com 

a gestão administrativa. Suas ações estão em perfeito alinhamento ao que 

preconiza o Planejamento Estratégico do TJAP (2015-2020), nos eixos 

valorização e reconhecimento, gestão de pessoas, eficiência e aprendizado e 

crescimento. 

Missão 

Promover processos seletivos, ações de formação, aperfeiçoamento e 

programas ensino, pesquisa e extensão, objetivando a construção do 

conhecimento científico e boas práticas, a excelência da prestação jurisdicional e 

o aprimoramento e desenvolvimento humano. 

 

Visão 

Ser reconhecida como uma instituição comprometida com a formação, 

aperfeiçoamento e ensino de magistrados e serventuários, estimulando-os ao 

engajamento na construção de uma sociedade justa, num contexto de 

responsabilização social e de celeridade dos processos judiciais, agregando valor 

social à prestação jurisdicional.                                                                                              

 

Valores 

Os valores que permeiam a realidade constituem uma fonte de orientação 

e inspiração e interferem diretamente nas ações. Nesse sentido a Escola Judicial 

cultiva em sua prática: responsabilidade social e ambiental, ética, moral, 

probidade, excelência, comprometimento, inovação, iniciativa, participação, 

profissionalismo, igualdade, solidariedade, criatividade e competência. 

 

Visão de Futuro 

Através deste tripé estratégico, esperamos contribuir para um Poder 

Judiciário melhor, para a qualificação da formação de nossos magistrados e 

servidores e para estimular a solidariedade, a inovação, com a intenção de 
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comprometer o capital humano com a ética, humanidade e o desenvolvimento 

humano. 

 

2.2.1. Mapa Estratégico: 

Importa considerar que a EJAP está sempre atenta para que suas ações 

respondam ao Mapa Estratégico do Poder Judiciário e ao Mapa Estratégico do 

Tribunal de Justiça do Amapá. E neste sentido sua posição atende os seguintes 

eixos, conforme o mapa abaixo: 

 

 Perspectiva: Aprendizado e crescimento; 

 Projeto Estratégico: Valorização e Reconhecimento; 

 Objetivo Estratégico: aperfeiçoamento da gestão de pessoas 

(Planejamento Estratégico do Poder Judiciário -  2021/2026).  

 

Abaixo, com negrito em vermelho, o CNJ enfatizou a importância da 

formação e aperfeiçoamento junto ao Mapa Estratégico do Poder Judiciário 

Nacional.  

Figura 1: Mapa Estratégico do Poder Judiciário Nacional (fonte: CNJ, 2020). 
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Seguindo este alinhamento, por sua vez, os objetivos estratégicos do TJAP 

estão alinhados ao Planejamento do Poder Judiciário Nacional ou Estratégia 

Nacional. E as ações educacionais da EJAP são enfatizadas no eixo “aprendizado 

e conhecimento”: 

 

Figura 2 – Mapa Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (fonte: TJAP, 

2020) 

Partindo do foco da mantenedora a EJAP então constrói seus 

macrodesafios, cujo conteúdo expressa essencialmente suas perspectivas, 

permitindo assim uma visão geral de seus objetivos. Estes objetivos serão depois 

detalhados no plano de metas, tanto para sua execução e alcance, quanto para 

facilitar sua mensuração e avaliação. Assim informados no quadro abaixo o Mapa 

Estratégico da Escola Judicial do Amapá, que permitirá uma melhor compreensão: 
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Figura 3 - Mapa Estratégico da Escola Judicial do Amapá-EJAP (fonte: EJAP, 2020). 

 

2.3. Objetivos, metas, programas e projetos da EJAP: 

 

O desenvolvimento de um programa de educação judicial e ensino torna-

se um elo entre a formação e o trabalho, tendo como objetivo a ética, a inovação, 

a transformação social e a excelência, norteando-se seus objetivos estratégicos. 

Para o alcance dos objetivos mencionados acima, planejamos metas claras 

e vitais para a consolidação da Escola Judicial como escola de governo, por meio 

das quais se procura qualificar, diversificar e ampliar atividades: 

 

QUADRO 2 - PLANEJAMENTO DE METAS PARA O QUINQUÊNIO 2020-2024 

 

METAS 

De acordo com os objetivos 
ESTRATÉGIAS 

METAS POR ANO 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Instituir a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) e 

Emissão de ato pelo 

Diretor Geral após o 
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implantar o Programa de 

Avaliação Institucional (PAI) 

credenciamento junto ao 

CEE. 

2 

Estabelecer a articulação 

entre o PDI, o PPI e o PAI 

atualizando e revendo estes 

instrumentos quando 

necessário 

Realizar reuniões de 

planejamento e 

replanejamento 

bimestrais, com 

envolvimento dos 

docentes 

     

3 

Garantir a efetiva 

participação dos 

magistrados e servidores 

nos cursos ofertados 

Melhorar o sistema de 

comunicação interna e 

intensificar a divulgação 

de cursos 

     

4 

Investir na Educação a 

Distância para ampliar o 

acesso aos cursos às 

comarcas 

Ampliar e modernizar os 

cursos por EaD por meio 

de Plano de 

Desenvolvimento da 

EaD 

     

5 
Ampliar o corpo técnico 

administrativo-pedagógico 

Contratação/ 

Cessão de pedagogos 

de outros órgãos e 

remoção para a EJAP de 

servidores de outros 

setores do TJAP 

     

6 
Implantar o Programa de 

Formação Docente  

Ampliar o programa 

formação de formadores 

para docentes internos e 

externos 

     

7 

Implementar o plano de 

contratação docente e criar 

um amplo cadastro docente  

Ampliar o cadastro de 

professores atual (Banco 

de docentes) com 

docentes externos 

     

8 

Buscar relevância social 

através de práticas 

inovadoras e 

transformativas 

Implantação do 

Programa de pós-

graduação lato sensu e 

execução de projetos 
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2.3.1. Programas e projetos: 

 

Programa de Seleção: 

O Programa de seleção consiste em analisar as ações desempenhas pelo 

judiciário, a fim de identificar o perfil mais adequado para o exercício das funções 

decorrentes da investidura, assim participar do processo de elaboração dos 

editais que regerão os concursos e quando houver as demais fases. Incluem-se 

neste programa os concursos públicos e os processos seletivos. 

Neste sentido e conforme Resolução nº 0028/2005, a Escola Judicial 

promoverá concursos públicos de provas e títulos para ingresso na magistratura 

do Estado, autorizados pelo Tribunal de Justiça; concursos públicos de provas e 

de provas e títulos, diretamente ou por meio de outras instituições, para 

provimento dos cargos integrantes do Quadro de Servidores da Justiça Estadual, 

autorizados pelo Tribunal de Justiça e processos seletivos de estudantes que 

sociais voltados a 

comunidade 

9 

Implementar melhorias e 

adequações nas 

instalações físicas 

Firmar contrato de 

locação com a 

Federação do Comércio 

(FECOMERCIO) para a 

melhoria das instalações 

da sede da EJAP 

     

10 
Implementar reestruturação 

administrativa 

Alteração e readequação 

do regimento interno e 

expansão dos setores 

administrativos e 

pedagógicos da EJAP 

     

11 
Garantir a publicidade da 

produção científica 

Implantar programas de 

pesquisa e a Revista 

Científica Eletrônica da 

EJAP 
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preencham os requisitos estabelecidos para estágios nos órgãos jurisdicionais e 

nos setores administrativos. 

 

Programa de Seleção de Magistrados: 

No exercício da função judicante, cabe ao Magistrado assegurar o 

respeito e o cumprimento aos direitos e garantias individuais e coletivos. Espera-

se de um juiz de direito conhecimento acentuado de determinados ramos do saber 

jurídico, competência profissional, aliados a uma formação humanística, social, 

pública, econômica, política e ética. Desta forma, é imprescindível que a EJAP 

participe, obrigatoriamente, de todas as etapas relativas ao concurso público para 

a carreira da Magistratura Estadual, para que a seleção de magistrados, por meio 

de concurso público, ocorra de acordo com o que determina a Resolução CNJ nº 

75/2009. 

Nesta perspectiva, para subsidiar as ações da empresa contratada deverá 

participar da banca examinadora do concurso, realizar estudos para identificar o 

perfil de juiz adequado para a magistratura e analisar o conteúdo programático 

que constará no edital do concurso de forma a garantir que atenda ao que 

determina a retro mencionada resolução quanto a relação mínima de disciplinas, 

além de se manifestar quanto a necessidade de abarcar outras disciplinas que 

atendam as especificidades local.                                                 

O conteúdo das provas objetivas e discursivas deve dar prioridade a 

questões que suscitem o raciocínio lógico-jurídico, e não exija do candidato 

apenas a memória da redação do texto normativo. Ademais, as provas discursivas 

devem primar pela inquirição da capacidade de exposição e de argumentação do 

candidato ao cargo de juiz, avaliada de acordo com conteúdos jurídicos mínimos 

preestabelecidos. 

É preciso que o certame seja eficiente quanto à avaliação do candidato 

que reúna as competências e habilidades indispensáveis para ser um juiz 

competente, avaliando o pensamento jurídico do candidato, não se limitando a 

perquirir os seus conhecimentos normativos, conhecimento do direito positivo. A 
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mudança política da avaliação do candidato a juiz deve concentrar-se 

fundamentalmente em: 

a) perscrutar a sua formação humanística; o seu senso ético-profissional 

associado ao conhecimento técnico-jurídico-prático, inserido na compreensão da 

causalidade e finalidade das normas jurídicas; 

b) avaliar a capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do 

Direito, aliada ao raciocínio lógico; 

c) identificar aquele com aptidão para equacionar problemas e encontrar soluções 

compassadas com os reclames sociais. 

 

Programa de Seleção de Servidores: 

A EJAP organizará a contratação de empresas especializadas de 

certames visando a execução de concursos públicos para provimento de cargos 

integrantes do quadro de servidores da Justiça Estadual, observados os 

regulamentos e editais dos concursos. 

Por delegação do TJAP, a Escola Judicial poderá conduzir o processo de 

seleção dos servidores, atuando conjuntamente com o Departamento de Gestão 

de Pessoas e a empresa contratada para execução do certame, acompanhando 

o percurso do servidor desde a posse, passando o período de estágio probatório 

e até sua aposentadoria. 

O objetivo do concurso público é viabilizar a seleção de pessoas que 

reúnam competências e potencialidades para o desempenho das funções, sendo 

o conteúdo programático regulamentado por edital. 

 

Programa de Seleção de Estagiários: 

O processo seletivo para estágio de estudantes na Justiça Estadual será 

regulamentado por Edital próprio formulado pela EJAP, mediante solicitação do 

Departamento de Gestão de Pessoas de acordo com o surgimento de demanda 

e exaurido os aprovados no processo seletivo anterior, dentro do prazo de 
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validade do certame, regulamentado por Edital próprio direcionado aos 

acadêmicos da área de Direito e demais áreas (Arquitetura, Ciências Contábeis, 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Pedagogia, etc), obedecidas as seguintes 

diretrizes: 

a) Realização de prova escrita (objetiva e/ou subjetiva), cuja classificação se dá 

por ordem decrescente para prosseguimento na etapa posterior do certame; 

 b) Poderá, dependo do disposto no edital, proceder a avaliação de currículo e 

entrevista; 

c) Divulgação dos habilitados à contratação. 

 

Programa de Ambientação: 

Processo educacional que visa preparar o serventuário para sua inserção 

na carreira ou para o desligamento dos quadros da organização, mediante 

aposentadoria: 

a) Ambientação Organizacional – voltado à recepção do magistrado e 

serventuário no Tribunal de Justiça recém-ingressado ou a ingressar, visando 

desenvolver conhecimentos relativos à estrutura, aos valores e à cultura 

organizacional que facilitem a adaptação e promovam o comprometimento. 

 

b) Ambientação à aposentadoria – voltado à preparação do sujeito da 

aprendizagem para o encerramento do vínculo profissional, de forma a vislumbrar 

novas perspectivas de vida que se apresentam com o encerramento do ciclo. 

 

Programa de formação, aperfeiçoamento, atualização, desenvolvimento e 

extensão: 

A Formação inicial consiste em etapa do concurso e também na 

preparação inaugural para a carreira e poderá ter caráter seletivo como no caso 

dos Magistrados que consiste como etapa do concurso para ingresso na carreira, 

destinado a preparar o servidor para as funções que exercerá, orientando para a 

aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento de habilidades e atitudes 
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necessárias ao desempenho profissional, segundo requisitos definidos para o 

exercício das atribuições do cargo, nos termos da legislação vigente. 

Por meio da formação continuada os magistrados e servidores do 

Tribunal de Justiça receberão aperfeiçoamento para o melhor desempenho de 

suas atribuições. Visa possibilitar a incorporação de conceitos, reflexão sobre a 

prática para identificar falhas e otimizar rotinas já implementadas, disseminar 

conhecimentos e desenvolver competências e atitudes que possibilitem a busca 

incessante da profissionalização, do desenvolvimento humano, da 

responsabilidade social e da excelência do sujeito da aprendizagem. 

São ações do programa: a realização de cursos na modalidade presencial 

e a distância, formação em serviço, seminários, congressos, encontros formais de 

estudo, palestras, conferências, fóruns, debates permanentes, dentre outras. 

                                                                                              

Programa de formação inicial e continuada de magistrados: 

A formação de magistrados, direcionadas pelas diretrizes advindas da 

ENFAM estruturam-se em três eixos curriculares teórico-práticos: formação inicial, 

formação continuada e formação de formadores. 

No eixo da formação inicial a Escola Judicial oferecerá curso oficial para 

ingresso na magistratura, destinado à seleção e realizado como etapa final do 

concurso para o cargo de juiz de direito; curso de formação inicial e realizado após 

a posse e faz parte do processo seletivo de aos magistrados. 

A formação continuada será planejada para atender tanto aos magistrados 

vitalícios quanto aos vitaliciandos. Dessa forma os cursos de aperfeiçoamento 

serão para atender os programa de preparação para o vitaliciamento; e, 

Subprograma de aperfeiçoamento continuado. Além das Atividades 

Complementares, ações educacionais não credenciadas na ENFAM e abertas a 

servidores e ao público externo. 

Ressalta-se que, em todas as ações educacionais, os formadores devem 

ser facilitadores, no sentido de gerar um ambiente de confiança para a busca de 

soluções, o intercâmbio de experiências e a identificação de boas práticas. Os 

cursos poderão ser apresentados nas modalidades: presencial, semipresencial e 
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educação a distância – EaD, conforme estratégia de aprendizagem adotada pelo 

formador do curso. 

De todo modo, os cursos credenciados pela ENFAM serão 

disponibilizados para assessores de juízes, havendo vagas sobressalentes e 

devidamente justificado, visando o aperfeiçoamento dos que atuam 

conjuntamente com o magistrado. 

 

Programa de formação inicial: 
 

No âmbito do Tribunal de Justiça, a preparação para a carreira da 

magistratura inicia-se com o Curso de Formação Inicial, realizado logo após a 

posse dos novos magistrados, compreende a carga-horária mínima de 480 horas-

aula, distribuídas em até 04 (quatro) meses. 

Com metodologia que prioriza a atividade prática como principal 

instrumento para o desenvolvimento das competências, formato e teor alinhados 

às diretrizes traçadas pela Escola Nacional de Formação de Magistrados – 

ENFAM o curso é dividido em 03 (três) módulos (Nacional, Local e Eleitoral). 

O Módulo Nacional será realizado pela ENFAM, com 40 (quarenta) horas-

aula, tem caráter compulsório e abrange temas que visam facilitar a inserção do 

novo magistrado no contexto da atividade judicial em consonância com a 

realidade local. As informações trabalhadas no módulo, assim como no curso, têm 

cunho teórico-prático e buscam a conscientização do juiz em relação ao seu ofício 

e ao seu papel no Poder Judiciário e na sociedade. 

O desenvolvimento do módulo local corresponderá a carga-horária de 

200 (duzentas) horas-aula, abordando temas eminentemente jurídicos, como 

técnicas de elaboração de sentenças e realização de audiências; temáticas de 

cunho gerencial e relações interpessoais e interinstitucionais, incluindo 

administração judiciária e gestão administrativa e de pessoas; e ainda temas 

como deontologia da magistratura, ética, impacto econômico e social das 

decisões judiciais e técnicas de conciliação e psicologia judiciária, conforme 

conteúdo programático mínimo constante no Anexo II da Resolução ENFAM n. 

2/2016, com nova redação dada pela Resolução ENFAM n. 2/2017. 
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Quando o Curso de Formação Inicial ocorrer no último quadrimestre do 

ano anterior às eleições e no primeiro quadrimestre do ano eleitoral, o módulo de 

Direito Eleitoral é obrigatório, perfazendo um total de 24 horas-aula e caberá a 

Escola Judiciária Eleitoral – EJE visando oferecer aos magistrados conhecimentos 

sobre a prática eleitoral e os conteúdos necessários para julgar questões atinentes 

à matéria eleitoral. 

As horas restantes serão utilizadas para o desenvolvimento de atividades 

práticas supervisionadas, incluindo a participação em mutirões de conciliação. 

São vetores do Curso de Formação inicial: 

1. O caráter multidisciplinar, proporcionando a formação humanística e 

evidenciado na observação dos diversos módulos e temáticas; 

2. O objetivo de atribuir competências para habilidade de relacionamento humano, 

conhecimento técnico-judiciário e habilidades gerenciais, tendo em vista a 

crescente necessidade de que o juiz atual seja, além de julgador célere e 

competente, também gestor de sua Vara e dos servidores/colaboradores que nela 

atuam; 

3. Ser, além de expositivo, participativo e interativo, isto porque esta escola 

reconhece a importância prática e da atuação ativa do aluno no processo do 

desenvolvimento das capacidades e competências; 

4. A formação de orientação prática, orientada à formação do juiz com capacidade 

de aplicar o conhecimento teórico que possui e que virá a adquirir; 

5. O acompanhamento contínuo do aluno; 

6. A prática jurisdicional, momento em que os novos juízes são expostos ao dia a 

dia das diversas Varas, realizando julgamentos e audiências reais, sempre 

supervisionados por um juiz orientador; 

7. A avaliação de aprendizagem e comportamental, diretamente ligada ao 

acompanhamento contínuo do aluno. Desenvolve-se também dentro de um 

caráter formativo, em que a participação, o relacionamento interpessoal e a 

demonstração da apropriação do conhecimento são constantemente observados 

pelo docente. Aferida, também, por meio de estudo e solução de situações 

hipotéticas e/ou casos concretos especialmente selecionados para a aplicação 
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imediata do conhecimento/competência relacionado a cada módulo do curso e 

necessárias ao desempenho da função judicante. 

 

Programa de aperfeiçoamento continuado para o vitaliciamento: 

Programa iniciado logo após o Curso de Formação Inicial contemplando 

120 (cento e vinte) horas-aula a durante o período do vitaliciamento, além das 

horas dos módulos previstos na formação inicial. 

 Conforme preconiza a ENFAM, a abordagem dos cursos de 

aperfeiçoamento para o vitaliciamento deve estar voltada para a identificação das 

problemáticas e desafios enfrentados pelo novo juiz, com base em diagnóstico 

específico feito pela própria escola, bem como por meio da interação com a 

corregedoria do tribunal, à qual compete acompanhar os juízes durante o período 

de vitaliciamento. 

Os mencionados cursos proporcionarão aos juízes vitaliciandos 

oportunidade de refletir sobre sua prática e situações enfrentadas, além de 

realizar intercâmbio de experiências que propicie a busca de soluções para 

problemas comuns. 

 

Programa de aperfeiçoamento continuado para a promoção: 

As ações de formação continuada visam proporcionar ao magistrado a 

oportunidade de desenvolver competências profissionais necessárias ao 

aprimoramento da qualidade da prestação jurisdicional. 

Em consonância com a previsão das normas introduzidas pela EC nº. 

45/2004, essas ações são dirigidas aos magistrados atuantes na carreira que já 

passaram pela formação inicial, mediante credenciamento dos cursos por meio da 

ENFAM. 

A abordagem dos cursos de aperfeiçoamento para a promoção deve ter 

foco na atividade do magistrado e decorrer sempre de diagnóstico específico, com 

base no qual se identifiquem as competências profissionais a serem desenvolvidas 

com a ação educacional. Nesta perspectiva, pontua a Resolução ENFAM nº 

2/2016, atualizada pela Resolução ENFAM nº. 2/2017 
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Art. 32. A formação continuada nos cursos oficiais de 
aperfeiçoamento para promoção na carreira visa 
desenvolver as competências necessárias para que Este 
texto não substitui o publicado no DJE do STJ de 13 jun. 
2016. Os magistrados possam atender às exigências da 
adequada prestação jurisdicional e tem por objetivos: I – 
acompanhar as reformas legislativas e a evolução da 
jurisprudência; II – promover o intercâmbio de boas práticas; 
III – possibilitar a abordagem interdisciplinar dos problemas 
judiciais enfrentados pelos magistrados; IV – promover uma 
cultura de gestão. 
 

As ações de formação deverão abordar os componentes curriculares 

enumerados pelo anexo III da supracitada resolução, tais quais: Alterações 

legislativas; Administração judiciária; Relacionamento com os meios de 

comunicação de massa e uso de redes sociais; Impacto social, econômico e 

ambiental das decisões judiciais e a proteção do vulnerável; Demandas repetitivas 

e grandes litigantes; Ética e deontologia da magistratura, dentre outras. 

 O formato dos cursos poderá ser presencial, à distância ou 

semipresencial, com enfoque prático e utilização de estudos de caso e 

corresponderá a no mínimo 40 horas-aula por ano e deverão ser credenciados na 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento – ENFAM. 

O programa de Aperfeiçoamento Continuado para promoção destinado 

aos magistrados é requisito para a promoção de Juiz Substituto a Juiz de 

Entrância Inicial, Juiz de Entrância Inicial a Juiz de Entrância Final e Juiz de 

Entrância Final a Desembargador, pelo critério de merecimento. 

 

Programa de formação inicial e aperfeiçoamento contínuo de servidores: 

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder 

Judiciário (CEAJud) é o responsável por coordenar e promover, com os tribunais, 

a educação corporativa e o desenvolvimento das competências necessárias ao 

aperfeiçoamento de servidores para o alcance dos objetivos estratégicos do Poder 

Judiciário. 

Nesta perspectiva e atendendo aos seus preceitos a Escola Judicial 

promoverá a formação e aperfeiçoamento de servidores por intermédio da 

Preparação de Servidores Recém-Empossados, Formação e Seleção de 

Assessores de Juízes e os Eventos Temáticos de Atualização. 
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Programa de Formação Inicial: Curso de Preparação Inicial para Servidores 

Recém-empossados – CPI: 

A Preparação Inicial para Servidores Recém-empossados - CPI é de 

suma importância para o aprimoramento dos serviços judiciários e para a 

motivação e valorização dos servidores. 

A EJAP regulamentará o seu funcionamento oferecendo cursos regulares 

aos servidores, atendendo à especialização dos diversos segmentos do Poder 

Judiciário Estadual (varas criminais, cíveis, família, órfãos e sucessões, infância e 

juventude e juizados especiais e demais áreas afins). 

O objetivo é desenvolver competências em áreas distintas e específicas 

do Direito, trabalhando as potencialidades específicas de cada área da Justiça, 

pretendendo-se estimular a formação interdisciplinar do servidor, tornando-o 

capaz de aplicar o conhecimento adquirido em situações concretas de trabalho; 

reciclar e compreender as bases conceituais da gestão estratégica, gestão de 

processos e gestão de pessoas, aplicando ferramentas administrativas 

apropriadas etc. 

Os eventos e atividades devem apresentar situações que exijam do 

servidor, em aperfeiçoamento, reflexões sobre sua prática buscando 

conjuntamente solução dos problemas que se apresentarem, primando pelas 

boas práticas. 

Aulas (teóricas e práticas) e eventos (palestras, seminários, oficinas ou 

conferências), abordando conteúdo programático previamente elaborado de 

acordo com as necessidades levantadas. 

Programa de capacitação de assessores jurídicos: 

A Escola Judicial ofertará, pelo menos uma vez por ano, curso destinado 

a servidores da Justiça Estadual, voltado à preparação para o exercício da função 

de Assessor de Juiz de que trata o art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa nº 

0026/2006 - GP. 
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Este curso tem sido implementado em 3 módulos, com carga horária de 

60 h/a. No ano de 2019 alcançou 100% da clientela e obteve altos índices de 

satisfação após as análises das avaliações de reação feitas com os alunos. 

A avaliação dos candidatos levará em conta a frequência em 75% (setenta 

e cinco por cento) do número de eventos e aulas programados no período de 

duração do curso, e aproveitamento com nota 7,00 (sete) em prova objetiva e/ou 

subjetiva, apresentação de relatório, trabalho escrito, elaboração de artigo para 

publicação, ou outro tipo de avaliação a critério do professor. 

 

Programa de Formação Aperfeiçoamento Contínuo/ Eventos Temáticos de 

Atualização – ETA: 

Os eventos de formação e aperfeiçoamento serão realizados na Sede da 

Escola Judicial do Amapá situada em Macapá e nas demais comarcas do interior, 

assim distribuídos: 

a) Eventos para aperfeiçoamento das atividades fins (mínimo, 02 por semestre), 

com carga-horária mínima de 20 h/a por formação proporcionada; 

b) Eventos para aperfeiçoamento das atividades-meio (mínimo, 04 por semestre), 

com carga-horária mínima de 20 h/a por formação proporcionada; 

b) Cursos de Atualização Operacional para o Sistema Tucujuris; 

c) Cursos de Língua Portuguesa; 

d) Curso de Inglês; 

e) Curso de Francês convênio com o Centro de Cultura Francesa Danielle 

Miterrand. 

Os cursos de língua portuguesa e de noções de francês e inglês poderão 

ser frequentados também por Magistrados e poderão ser estabelecidas novas 

parceiras com instituições previamente cadastradas pelo Conselho Administrativo 

e Pedagógico. 
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Há possibilidade de promoção de cursos, diretamente ou em parceria, 

para a área de informática, e eventos técnico-jurídicos de caráter motivacional, 

desde que incluídos na proposta orçamentária previamente aprovada pelo CAP. 

 

 Programa de Estágio Probatório – PEP: 

O Programa de Estágio Probatório - PEP ocorrerá no período de três 

anos, consoante o prescrito no art. 41, da CF/88, com o objetivo aprofundar a 

preparação e avaliar o desempenho do servidor durante o estágio probatório, 

verificando se está apto ao exercício das funções, sugerindo, ou não, a efetivação. 

A EJAP avaliará a participação e aferirá o aproveitamento do efetivando 

na programação, apresentando à Presidência do TJAP relatório final, opinando 

pela efetivação ou não, atendidos aos critérios de avaliação. Para efetivar-se, o 

servidor deve participar, obrigatoriamente, de todas as atividades programadas 

pela EJAP, salvo em caso de justificada impossibilidade. Os eventos expositivos, 

os cursos teóricos e práticos, assim como a carga horária mínima e os recursos 

serão definidos por regulamento. 

 

Programa de Capacitação e Preparação de Formadores: 

O programa de capacitação e preparação de formadores visa o 

desenvolvimento de competências profissionais específicas para o exercício da 

docência e para atuação de Magistrados e Servidores que atuam no planejamento 

e execução de ações de formação e aperfeiçoamento o qual deverá ser 

implementado pela Escola Judicial do Amapá em parceria com a ENFAM, com 

carga horária mínima de 40 h/a anuais. 

Para atingir as metas traçadas pela EJAP, abranger a formação daqueles 

que atuam como professores é essencial contar com um corpo docente 

qualificado, com competência relativa ao conhecimento a ser ensinado e 

competências relativas às habilidades para ensinar, em sintonia com as diretrizes 

traçadas pela escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados, 

considerando também as necessidades dos servidores que atuam na Justiça 

Estadual. 
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As competências relacionadas ao conhecimento a ser construído, espera-

se que o formador seja conhecedor profundo do tema objeto da ação educacional, 

tanto na perspectiva teórica quanto na prática para que além de conduzir as 

reflexões teóricas possa debater a prática em busca de elucidar possíveis dúvidas 

quanto a aplicabilidade de determinado tema. Esse conhecimento do conteúdo 

propriamente dito inclui, igualmente, as principais aplicações práticas, visão global 

do sistema judicial e compreensão de como o tema em estudo se relaciona com 

o todo. As competências concernentes às habilidades para ensinar dizem respeito 

ao domínio do conhecimento pedagógico, que envolve a compreensão não só da 

aprendizagem do adulto mas também dos fundamentos e práticas de avaliação. 

Além daqueles profissionais que participarão da formação ofertada pela 

ENFAM, para alcançar mais profissionais a EJAP implementará o referido Curso 

de Formador de Formadores e contará com os Magistrados e Servidores que 

participaram da referida formação oferecidas pela Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados-ENFAM e atuarão como multiplicadores com 

intuito de envolver todos os que atuam como professores credenciados por esta 

EJAP. Os docentes habilitados serão cadastrados como professores junto à 

EJAP, ressalvada a hipótese de contratação de profissionais convidados e de 

notório conhecimento. 

Atividades Complementares 

No mundo do trabalho, influenciado pelas mudanças sociais é 

imprescindível se valer de ações educacionais, tais como fóruns, seminários, 

palestras, congressos, dentre outros eventos que diferem dos cursos, que versem 

sobre temas atuais como uma forma de analisar e acompanhar e atualizar sobre 

as mudanças buscando disseminar cada vez mais a reflexão e a construção de 

conhecimento, envolvendo, inclusive a sociedade acadêmica. 

 

Projeto Interação/Círculo de Diálogos: 

 De frequência trimestral, esta é ação constante do Plano de Formação da 

EJAP, onde os próprios gestores de cada área realizam debates sobre o setor que 

atuam, oportunizando a troca de informações intersetorial que propicia o 

conhecimento global sobre os diversos departamentos que compõem o Tribunal 
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de Justiça do Amapá. Nosso objetivo, além de proporcionar a discussão sobre o 

entendimento do papel da instituição, é também o de estimular o pertencimento e 

engajamento de seus magistrados e servidores. 

 Na última edição do Projeto Interação: Círculo de Diálogos, iremos 

compartilhar com os alunos como se dá o trabalho nos diversos setores do TJAP, 

permitindo também um debate sobre sugestões de melhorias e inovação, 

tornando assim esta atividade mais colaborativa e participativa. 
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 

 

3.1 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos: 

Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as 

práticas educacionais da EJAP são: 

Visão de Mundo 

Possibilitar a análise crítica de uma realidade ampla e complexa, 

composta de elementos multi e interdimensionais, por meio da autorreflexão 

compartilhada. 

 

Visão de Homem 

Ser autônomo e vinculado ao todo que elabora, analisa e modifica 

saberes pessoais, institucionais e sociais, partindo das especificidades de sua 

identidade, consciente de sua responsabilidade de conduzir seu processo de 

ensinagem e interferir criticamente no contexto no qual está inserido a fim de 

transformá-lo. 

 

Visão de Educação 

A educação é entendida e analisada sempre em uma realidade da 

sociedade histórica específica sendo, portanto, provocadora de 

questionamentos e abre perspectivas para transformação humana, capaz de 

efetuar sua reprodução nas estruturas vigentes. 

Processo progressivo e gradual de tomada de consciência da realidade, 

por meio de conteúdos, programas e métodos, partindo da vivência pessoal do 

aluno-magistrado e aluno-servidor. 

A formação ocorre por meio do processo criativo, dialógico e crítico que 

oportuniza ao participante, a partir das questões de seu cotidiano e as novas 

demandas sociais a transformação da realidade em que está inserido. Ancorada 

na teoria crítica, a educação é vista como instância que cria possibilidade para a 
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ampliação da consciência, por meio da formação de conceitos científicos, com 

vista à ação transformadora.  

A formação no contexto do Tribunal de Justiça deve ultrapassar as 

práticas difundidas pela educação tradicional onde se aprende a partir da 

exposição pelo professor sobre determinado tema, centrado no conteúdo e 

independentemente da compreensão de sua utilidade. Para se atingir o nível de 

aprendizagem de adultos é fundamental criar estratégias e soluções 

educacionais que sejam atrativas para esse público, facilitando a formação de 

novos conhecimentos e habilidades e alcançando resultados mais efetivos.  

Princípios Sociológicos 

A história é aqui considerada como conjunto das relações humanas 

ocorridas no movimento da estrutura social, num determinado tempo e espaço a 

partir das necessidades coletivas. 

As profundas transformações sociais nas áreas econômicas, política e 

cultural, tanto no plano científico como no tecnológico e operacional, ocorridas, 

em ritmo cada vez mais acelerado, nos últimos tempos, requerem uma mudança 

de atitude do judiciário, dos magistrados, dos servidores e dos colaboradores 

dele, para que possam corresponder aos atuais anseios da sociedade. 

 Princípios Psicológicos 

A aprendizagem mediada pela linguagem tem papel fundamental no 

desenvolvimento humano. Citando Vygotsky, Moura refere que o “aprendizado 

é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas” 

(MOURA, 2004, pág.156). 

As funções psicológicas têm um suporte biológico pois são produto da 

atividade cerebral; fundamentam-se nas relações sociais entre o indivíduo e o 

mundo exterior, desenvolvendo-se num processo histórico. A relação homem-

mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. 

A linguagem, portanto, é vista como forma de interação especificamente 

humana e como sistema de signos culturalmente organizado. É mediadora entre 
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o sujeito e o conhecimento, constitutivo do pensamento e da ação e responsável 

pela transformação das funções psíquicas elementares em funções psíquicas 

superiores (formação de conceitos). 

Acreditamos que o professor mostra o caminho, mas é o aluno que vai 

trilhar e construir o conhecimento que almeja. Neste aspecto as metodologias 

ativas são muito estimuladas; e a interação entre todos os atores do processo 

de ensinagem é seu ponto alto. 

 

3.2. Organização didático-pedagógica da instituição: 

Como já mencionamos a Escola Judicial precisa observar a articulação e 

ideias, normas e trâmites, necessárias a construção de uma nova trilha formativa 

iniciando-se por este curso. Assim, pela sua natureza de escola do judiciário, 

segue algumas das normas institucionais por meio das quais EJAP estabelece 

a orientação de suas ações: 

 Lei Complementar nº 0028/2005 (criação da EJAP); 

 Resolução nº 0028/2005-TJAP (Regimento Interno); 

 Resolução nº 192/2014/CNJ- Política Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário; 

 Diretrizes pedagógicas da ENFAM para cursos de formação e 

aperfeiçoamento (Resolução nº 07/2017/ENFAM); 

 Carta de Belo Horizonte, de 14 de junho 2019/COPEDEM; 

 Atas do Conselho Administrativo Pedagógico – CAP. 

A Resolução CNJ nº 192/2014 que trata sobre a Política Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento define competência como conjunto de 

conhecimentos habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções, 

visando ao alcance dos objetivos estratégicos dos órgãos do Poder Judiciário. 

A Escola Judicial investe desde a sua criação na produção de 

instrumentos e planos pedagógicos que orientem, direcionem e organizem o seu 

trabalho. E dedica-se especialmente aos documentos norteadores do trabalho 

da instituição e dos programas que oferece. Assim, sua equipe pedagógica 



 

 
41 

procura proporcionar o suporte necessário para a implementação dos seus 

programas e está intensificando este trabalho por ocasião do processo de 

credenciamento de seu novo curso de pós-graduação lato sensu, de modo que 

hoje apresenta os seguintes instrumentos de planejamento: 

a) Implementação atual: 

 Projeto Pedagógico da Instituição (PPI); 

 Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Projeto Pedagógico de Curso (PPC); 

b) Prospecção para o quinquênio: 

 Política de Avaliação Institucional (PAI); 

 Programas de Curso por Disciplina; 

 Projetos e Programas de Melhoria Institucional. 

Ao nos referir sobre o desenvolvimento de competências esclarecemos 

que deve o processo de aprendizagem ser orientado para o saber, o saber fazer 

e o saber ser, na perspectiva da estratégia organizacional. A partir desse 

posicionamento torna-se clara a compreensão de que a formação no âmbito dos 

Tribunais de Justiça deve ser baseada no desenvolvimento de habilidades e 

competências desejáveis e necessárias ao trabalho. 

Neste sentido, a formação ideal é a pautada nos quatro pilares da 

educação, a saber: aprender a conhecer/saber (adquirir conhecimento), 

aprender a fazer/ saber fazer (agir), aprender a viver juntos/ saber conviver 

(cooperação com o próximo nas atividades humanas), e finalmente aprender a 

ser/saber ser (conceito principal que integra todos os anteriores). O 

desenvolvimento das competências é direcionado prioritariamente para a lacuna 

de competência eventualmente existente ou em vias de existir, anteriormente 

diagnosticada ou prevista, procurando eliminá-la ou minimizá-la e estas lacunas 

deverão ser apontadas pelo Planejamento Estratégico. 

Enquanto escola de governo seu trabalho dedica-se ao eixo norteador 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, tendo por base uma 

perspectiva interdisciplinar. Assim, a Escola Judicial buscou neste plano 

organizar-se da seguinte forma: 
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a. Flexibilidade e integração dos componentes curriculares: este é 

um componente essencial para o planejamento dos projetos pedagógicos dos 

cursos de pós-graduação que ofereceremos, e vai permitir darmos respostas 

mais adequadas as transformações constantes que nos são apresentadas pela 

sociedade. O nosso Projeto Político-Pedagógico fornece as bases para a esta 

flexibilização curricular dos cursos, de modo que as disciplinas e atividades 

complementares devem expressar a articulação das concepções político-

pedagógicas que orientam a flexibilização curricular. Assim, as ações 

pedagógicas irão permitir a interface real entre ensino, pesquisa e extensão, a 

fim de que se possam produzir novos conhecimentos, a partir de processos 

investigativos demandados pelas necessidades sociais. Isso conseguiremos por 

meio da integração das disciplinas e atividades curriculares em função dos 

objetivos educacionais, superando o isolamento e a fragmentação do 

conhecimento. 

b. Inovações educacionais: As inovações trazem formas mais 

participativas, integradas, grupais, descentralizadas, autônomas, envolventes e 

flexíveis, chegando a constituir patamares superiores que favoreçam o 

aperfeiçoamento do trabalho humano, e favorecem a educação. Pesando nisso 

a EJAP buscou este plano explicitar algumas estratégias de inovação: 

readequação do PPI, implementação de cursos com uso de múltiplas 

plataformas de EaD, formação em metodologias ativas, investimento em 

tecnologias e acessibilidade, readequação da infraestrutura, conteúdos 

ancorados em atividades práticas, atividades complementares diferenciadas, 

oferta de cursos para áreas emergentes, processos colaborativos, atividades 

complementares diferentes. Estes são alguns exemplos de ações que ficarão 

mais detalhadas ao longo deste documento. Elas são fruto do pensamento de 

que a inovação é necessária para transpor os muitos desafios apresentados pelo 

ensino.  

c. Trabalho de Conclusão de Curso / Projeto de Melhoria e Inovação: 

assim como as demais instituições de ensino, a EJAP prevê a necessidade de 

estimular a produção de conhecimentos científicos, a fim de possibilitar o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa de magistrados e servidores, com 
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vistas à produção de conhecimentos práticos. Assim, a escola estimulará a 

produção dos seguintes trabalhos: a) monografia - gênero textual/discursivo da 

esfera acadêmica de acordo com os parâmetros da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); b) produções diversas - artigo científico, relatório 

técnico, portfólio, projeto e/ou plano técnico, produção de vídeo, criação e/ou 

exposição de arte, filme, protótipo, invento e similares, na área de abrangência 

de cada curso.  

No entanto, a EJAP também traz uma inovação neste aspecto do TCC, 

que representa mais uma alternativa para a construção e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos: que chamaremos aqui de Projeto de 

Melhoria e Inovação - PMI, pelo qual o aluno poderá optar conforme o projeto 

pedagógico de cada curso. O objetivo é a construção de projetos que apontem 

uma solução inovadora a um problema, lacuna ou necessidade encontradas em 

seu local de trabalho ou em outros setores do TJAP. Promovendo assim um 

laboratório de ideais e um portfólio de projetos que podem ser aproveitados pelo 

TJAP para a implementação de melhorias e desenvolvimento institucionais.  

Como este projeto constitui mais uma alternativa de trabalho de conclusão 

de curso, o aluno será orientado a respeito de sua elaboração/construção na 

disciplina de metodologia da pesquisa científica (que terá dois enfoques: os 

conhecimentos próprios da metodologia científica e da metodologia do 

gerenciamento de projetos). Ao final do curso, será organizado um evento 

científico, onde os trabalhos serão publicados: o Tríduo Científico. Os Projetos 

de Melhoria e Inovação e demais trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos 

pelos cursistas serão apresentados neste evento. Este tríduo substitui a banca 

avaliadora, para o qual serão convidados servidores, magistrados, acadêmicos, 

e a sociedade em geral, para que possam interagir com os concluintes do curso. 

d. Avaliação da aprendizagem e dos cursos: a escola entende que a 

avaliação da aprendizagem deve ser baseada em indicadores, construídos e 

determinados pelo docente juntamente com a turma e devem ficar bem 

explicitados, para que ambos tenham a visão de seus objetivos diante de cada 

conteúdo. Posteriormente devem ser construídos critérios de avaliação, onde 

durante o processo de construção da ensinagem docente e discente poderão 
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mensurar sua progressão. No entanto, esta avaliação é formativa, ou seja, seu 

foco está em verificar se os indicadores foram alcançados, para que, se for o 

caso, o docente posso replanejar ou retomar os conteúdos visando a ensinagem 

de todos. 

A Escola Judicial também realiza outras avaliações visando o 

aprimoramento dos processos internos de suas ações educacionais. 

Evidenciamos aqui os seguintes processos avaliativos: a) a avaliação ainda 

durante a etapa de planejamento (avaliação diagnóstica), para prevermos 

conteúdos, disciplinas e cursos; e b) a avaliação feita após cada curso 

(avaliações de reação), tem por finalidade fornecer informações para o 

aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos de cada curso. A EJAP adota uma 

abordagem qualitativa, buscando não somente resultados, mas também a visão 

completa do desenvolvimento dos discentes ao longo do curso. Tal processo 

permitirá também a avaliação dos professores e de seus métodos, do conteúdo 

escolhido, bem como do curso em sua plenitude. 

e. Desenvolvimento de materiais pedagógicos: com objetivo de 

qualificar as práticas e formação pedagógica dos docentes a EJAP criou um 

Grupo de Trabalho para Estudos Pedagógicos - GTEP. Nesse espaço os 

docentes, juntamente com os pedagogos da escola poderão compartilhar 

experiências, leituras e materiais com vias a construção e socialização de 

conhecimentos. Este espaço também é fruto dos primeiros cursos de Formação 

de Docentes que a EJAP realizou e foi formado por iniciativa e solicitação de 

seus próprios docentes. 

Neste GTEP os docentes poderão também atuar relacionando a teoria à 

prática pedagógica, promovendo a construção de materiais didáticos como 

vídeos, documentários, materiais impressos e de multimídia, com apoio da 

escola. Além da elaboração de instrumentos pedagógicos, há ainda a 

possibilidade da reflexão por parte dos docentes na colaboração de atividades e 

projetos interdisciplinares, visando à fundamentação do seu trabalho 

pedagógico. 

Estas ações se articulam com a visão da EJAP, que poderá alavancar o 

reconhecimento como uma Escola Judicial comprometida em formar egressos 
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aptos a participar da construção de uma sociedade justa, onde poderão se sentir 

responsáveis pelo seu papel nos processos judiciais, agregando valor social à 

prestação jurisdicional. 

 

3.3. Políticas de ensino, pesquisa e extensão: 

Para atingir os objetivos propostos a Escola Judicial desenvolverá suas 

atividades estruturando suas ações em seis programas educacionais: Programa 

de Seleção; Programa de Ambientação; Programa de Formação; Programa de 

Pós-Graduação próprio; Programa de Pesquisa, Formalização e Divulgação do 

Conhecimento e Programa de Educação para a Cidadania e Programas de pós-

graduação por meio de convênios. Assim, a EJAP oferece várias programações 

de cursos livres (formação e aperfeiçoamento) e até agora sua trilha formativa 

se ocupava nesta natureza de cursos.  

Agora mediante curso de especialização com carga horária mínima de 

360 horas, que visa proporcionar a magistrados e serventuários reflexão 

sistemática sobre uma realidade determinada e a construção de um conjunto de 

saberes sobre um objeto previamente delimitado. O processo educacional 

voltado à especialização em determinada área do conhecimento humano visa 

proporcionar elementos para uma reflexão analítica e crítica sobre o objeto da 

investigação técnico-científica.  

Estes cursos nas modalidades de ensino, tanto presencial quanto a 

distância da EJAP, devem ser voltadas para a busca, produção e socialização 

de conhecimentos, que serão utilizados como recursos de educação destinados 

à formação não apenas técnico-científica, mas à formação cultural e ética para 

o desenvolvimento sustentável da nossa região.  

 A constante atualização e o aperfeiçoamento de métodos, processos e 

técnicas ao lado da centralidade e qualidade dos serviços a serem entregues, 

constituem fatores fundamentais de uma política de ensino eficiente e adequado 

a realidade e ao cumprimento da missão institucional. É com esta motivação, 

que a EJAP tem se dedicado a desenvolver programas de ensino que venham 

atender às demandas do TJAP, tanto na área técnica (jurídica e administrativa), 

quanto científica. 
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Desta forma, foram incorporados os cursos de formação superior, aos 

quais buscam a ampliação de conhecimentos de perfil acadêmico, reflexivo e 

crítico, para o aprimoramento institucional de médio e longo prazo. É o caso da 

pós-graduação em nível de especialização lato sensu em Gestão e Aplicação da 

Justiça no Desenvolvimento Humano, nosso primeiro curso de pós-graduação 

latu sensu. Outra finalidade desses cursos é a promoção de ações de formação 

de políticas educacionais ligadas ao planejamento estratégico do Tribunal de 

Justiça, e que no futuro, vão também atender demandas específicas da 

sociedade. Portanto, os objetivos com estes cursos é aprimorar ou aprofundar 

habilidades técnicas e científicas; formar e aperfeiçoar para o ensino de nível 

superior; e estimular o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

Políticas de Pesquisa e Extensão: 

A EJAP estabelecerá programas destinados ao estudo, pesquisa, 

formalização e divulgação do conhecimento assim como aqueles direcionados à 

produção científica e à pesquisa. O programa de pesquisa da EJAP tem como 

objetivo cultivar da atividade científica, por intermédio dos Núcleos de Estudos e 

Pesquisas (NUPEP), que têm por finalidade produzir conhecimento científico a 

partir da aptidão intelectual dos magistrados e servidores, com o escopo de 

proporcionar ao Poder Judiciário amapaense plena capacidade para cumprir 

suas funções constitucionais. Através do NUPEP será oportunizado estudo, 

pesquisa, formalização, divulgação do conhecimento e estímulo à atitude 

investigativa, com propósito e sistemática.  

Outro interesse do programa será o de estimular a publicação de 

trabalhos científicos para a formação de um acervo básico de interesse da 

Justiça Estadual do Amapá e da comunidade da nossa região. Para isso foi 

pensado as seguintes linhas de pesquisas: a) pesquisas jurídicas e sócio- 

jurídicas; b) pesquisas aplicadas em áreas das atividades da administração da 

Justiça, como informática, estatísticas e similares. 

As pesquisas poderão ser desenvolvidas de forma individual, 

preferencialmente, por magistrado ou servidor público do Judiciário Estadual, e, 
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supletivamente, apresentadas por outros proponentes ou em grupo. Os grupos 

de pesquisas, preferencialmente, serão compostos por magistrados ou 

servidores da Justiça Estadual e supletivamente, por grupo dirigido e/ou 

composto por membros sem sobredita qualificação. 

A execução do programa demandará a preliminar elaboração de 

documento normativo contendo regras de seleção/julgamento dos projetos de 

pesquisa, incluindo os responsáveis pela ação. A EJAP também dará apoio 

editorial consistente na publicação dos relatórios das pesquisas apoiadas pelo 

programa. 

Na impossibilidade de dispor de quadro próprio de pesquisadores em 

número suficiente para abranger uma área mais ampla de pesquisas, poderão 

ser disponibilizados pesquisadores externos para ofertarem novas contribuições 

em campos que interessam à Justiça Amapaense. 

Outra ação de incentivo e efetivação de fomento à pesquisa se dará 

mediante a implementação da Revista Eletrônica da EJAP que oportunizará 

publicações de artigos, monografias, dissertações, teses como forma de 

incentivo da atividade de formalização dos conhecimentos na Justiça Estadual. 

A proposta de criação da revista vem com o desiderato de divulgar e instigar a 

produção intelectual de questões ligadas ao Poder Judiciário e à sociedade. 

A necessidade de estimular a produção de conhecimentos científicos, a 

fim de possibilitar o desenvolvimento de projetos de pesquisa de magistrados e 

servidores estará presente no trabalho da EJAP. Para tanto, será uma prioridade 

e um caminho natural o estímulo à produção dos trabalhos de concussão de 

cursos e que estes se transformem em um artigo para publicação na revista da 

instituição. A partir das ações desenvolvidas em vários momentos da pós-

graduação, a coordenação da EJAP organizará os conteúdos resultantes de 

cada evento e publicará, de acordo com as especificidades, e dos trabalhos 

resultantes do PMI e demais trabalhos de conclusão de curso. 

 Assim, se fará uso das possibilidades listadas pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, onde o Diretor-Geral da EJAP e o 

Coordenador do curso de pós-graduação, irão definir o tipo da publicação: 

 Livro (produção efetivada - não incluir no prelo; incluir traduções de livro); 
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 Anais (anais de eventos científicos publicados); 

 Capítulo de livro (produção efetivada - não incluir no prelo; inclui 

composições e arranjos editados e divulgados); 

 Artigo (artigos em periódicos nacionais e estrangeiros e trabalhos 

completos em congressos publicados em anais); 

 Comunicação (comunicações e resumos publicados em anais de eventos 

científicos); 

 Manual (cartilhas, livreto ou libreto, fascículos, cadernos); 

 Jornal (periódico de divulgação de notícias, entrevistas, comentários e 

informações boletim periódico); 

 Revista (Revistas e outros periódicos semelhantes editados); 

 Relatório técnico (textos completos voltados para divulgação restrita: 

publicações, relatórios, metodologias, teses e dissertações de docentes, 

memoriais de concursos, relatórios técnicos); 

 Produto audiovisual (áudio e vídeo, podendo ser analógico ou digital); 

 Programa de Rádio e/ou TV (programas produzidos com caráter de 

difusão em rádio e/ou em TV); 

 Aplicativos (para computador ou celular); 

 Jogos educativos (eletrônico ou manual); 

 Produto artístico (partituras, arranjos musicais, gravuras, textos teatrais) 

 

Eventos de extensão acadêmica: 

A EJAP delineou uma agenda com alguns eventos para sua primeira pós-

graduação, que ocorrerão da seguinte forma: 

 

a) Café Tecnológico: 

De frequência trimestral, este é um momento descontraído, com apoio de 

música ao vivo ou som mecânico, acompanhado da degustação de café com 

biscoitos regionais, onde se organizará um debate sobre os temas definidos nos 

Projetos de Melhoria e Inovação. Este debate, realizado no auditório da EJAP, 

trará um palestrante de renome que debaterá com os participantes sobre um 
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tema do curso, de forma a abordar conhecimentos de vanguarda para os 

cursistas. Os orientadores dos Projetos de Melhoria e Inovação, poderão inserir 

perguntas análogas aos trabalhos de seus orientandos. 

 

b) Workshop e seminários temáticos (Direitos Humanos, Raça e gênero, 

Metodologia e didática para o ensino e Acessibilidade) 

Os Workshops são debates sobre ideias inovadoras, ou mesmo pouco 

debatidas, dentro do meio acadêmico. Na intenção de trazer à luz, saberes novos 

e contextualizados na realidade do TJAP, relacionados aos direitos humanos, 

raça e gênero, metodologia e didática para o ensino e acessibilidade, com a 

mediação do diretor-Geral da EJAP. O evento será organizado em grupos que 

irão construir saberes relacionados aos temas, a serem apresentados, onde os 

servidores/magistrados serão convidados a assistir e interagir. 

 

3.4. Políticas de Atendimento ao Discente: 

3.4.1. Formas de acesso financeiro: 

 

Considerando as peculiaridades de suas ações formativas e visando a 

atender à necessidade de formação do pessoal pertencente ao quadro 

(magistrados e servidores), as formas de acesso às atividades educacionais 

ocorrem de acordo com a categoria de formação. Desse modo, o processo 

seletivo pode ser: 

 

 Tipo de acesso Categoria de Formação 

1 Por vinculação aos concursos públicos para 

o provimento dos cargos  

Formação inicial – 

(magistrados)  

Formação suplementar– 

(magistrados e servidores) 

3 Por público-alvo específico. Neste tipo de 

acesso os participantes podem ser 

selecionados por: I – ter o cargo/função 

incluído como público alvo, ou cuja natureza 

 

Formação continuada – 

(magistrados e servidores) 
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ou atribuições sejam compatíveis com o 

conteúdo programático do curso ou evento; 

II – ser indicado pelo superior hierárquico ao 

qual está subordinado; ou III – ser convocado 

ou convidado pela AJ. 

4 Por escolha do participante (pedido 

individual cursos/eventos externos). Neste 

último caso o interessado deve apresentar a 

justificativa da necessidade, conveniência e 

de interesse específico, com ênfase para a 

vinculação dos temas tratados com as 

atividades desenvolvidas. 

 

Formação continuada – 

(magistrados e servidores) 

5 Por interesse da Administração, que o juízo 

fará o pedido ou indicação do aluno para a 

realização do curso. (Para melhor 

desempenho das atividades de sua função, 

cargo, comissões, etc). 

Formação continuada – 

(magistrados e servidores) 

6 Por interesse do participante (cursos livres 

ou auto instrucional). Nesta modalidade os 

cursos/eventos são disponibilizados sem 

restrições ao público da EJAP. 

Formação continuada – 

(magistrados e servidores) 

7 Por exigência legal (juízes leigos, 

mediadores, conciliadores pretendentes à 

adoção, teletrabalho, etc.)  

Programas institucionais 

8 Por meio dos programas de concessão de 

bolsas integrais a pedido do próprio servidor 

ou magistrado (editais próprios) 

Cursos de pós-graduação 

em outras IES 

 

Importa ressaltar que o corpo discente é constituído pelos magistrados, 

servidores, colaboradores e candidatos de concursos para ingresso na 

magistratura, regularmente matriculados nos cursos e/ou eventos oferecidos 

pela Escola Judicial. Desse modo, o preenchimento de vagas em cursos e 
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atividades prescinde de um processo seletivo, sendo a admissão condicionada 

ao cumprimento dos critérios preestabelecidos em cada oferta. 

Em relação ao apoio financeiro, institucionalmente foi criado benefício de 

bolsa de estudos, como parte da política de valorização e avaliação contínua dos 

talentos humanos do quadro funcional do Poder Judiciário amapaense, por meio 

do qual o TJAP financia parcialmente bolsas de graduação e pós-graduação aos 

seus servidores, por meio das Resoluções: nº 985/2015-TJAP e nº 

0600/2011/TJAP. 

Como dito acima, de modo semelhante, por intermédio de editais próprios, 

a Escola Judicial concede bolsas de estudos aos servidores ocupantes de cargo 

de provimento efetivo ou comissionado, visando ao aprimoramento dos 

servidores frente às exigências impostas cotidianamente, pois à medida que 

desenvolvem seu potencial, o desempenho das atividades funcionais será 

melhorado e mais facilmente a organização conseguirá cumprir com suas 

obrigações perante a sociedade. 

De outro modo, cumprindo seus objetivos sociais a EJAP também admite 

alunos da comunidade, constituído por servidores públicos de outros órgãos 

(professores, técnicos, e demais agentes públicos) que são admitidos por meio 

de requerimento do próprio interessado ou pelo órgão ao qual pertence. Estes 

também podem ser admitidos, em caso de cursos de pós-graduação, por meio 

da realização de certames providos por editais próprios. 

 

3.4.2. Políticas de afastamento para servidores e magistrados: 

 

A mantenedora tem também, além da concessão de bolsa de estudos, a 

política de incentivo de formação dos magistrados e servidores, por meio da 

Resolução nº 488/2009, a possibilidade de afastamento para participação em 

cursos ou eventos oferecidos por outras instituições públicas ou privadas no país 

ou no exterior. Os pedidos para gozo de tais benefícios são formulados pelos 

próprios interessados e são submetidos a análise e autorização do Tribunal 

Pleno. 
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4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLATAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 

Desde o início de suas atividades a Escola Judicial tem estado atenta as 

necessidades e demandas educacionais de seu público, e com isso busca 

ampliar e qualificar suas ações educacionais. Em pesquisas realizadas pela 

instituição junto aos seus alunos, por meio de inúmeras avalições de reação, a 

EJAP percebeu uma significativa demanda social por uma diversidade de seus 

cursos livres e por cursos pós-graduação latu sensu. Assim, no próximo quadro 

estão elencados os cursos demandados por magistrado e servidores e que já 

foram pactuados com eles mediante anos de conversação. 

Após a fase de credenciamento deste PDI, iniciaremos as atividades para 

implantação do primeiro curso de pós-graduação conforme programação abaixo: 

 

QUADRO 3 - PROJEÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO  

 Curso Cronograma Modalidade 

01 Especialização em gestão e 

aplicação da Justiça no 

desenvolvimento humano 

2020 / 2022 Presencial 

02 MBA em Gestão Pública 

 

2021  Presencial 

03 Especialização em Direito Civil 

e Processual Civil 

2022 / 2024 

 

Presencial 

04 Especialização em Direito 

Penal e Processual Penal 

2022 / 2024 

 

Presencial 

05 Especialização em Direitos de 

Família e Infância e Juventude 

2023 

 

Presencial 

06 Especialização em Meio 

Ambiente e Interesses Difusos 

2024 

 

Presencial 
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5. PERFIL DOS DOCENTES 

 

5.1. Perfil dos docentes 

Os docentes da EJAP constituem seu grande agente transformador do 

processo de construção do conhecimento e de mudança social. Nosso desejo é 

trabalhar com profissionais realmente envolvidos com os princípios filosóficos e 

pedagógicos que apresentamos neste documento. Assim, a composição do 

corpo, em sua maioria, é feita por reconhecidos especialistas nos diversos ramos 

do direito e outras áreas, além de magistrados e serventuários que atuam como 

docentes da escola, inclusive constando 16 (dezesseis) magistrados que 

possuem Curso do Programa de Formação de Formadores da ENFAM, que 

atuam como formadores e multiplicadores, todos devidamente apresentados e 

credenciados na EJAP. 

 O processo de preparação de uma escola de governo para credenciar 

curso junto ao Conselho Estadual de Educação envolve também uma dedicação 

muito grande no que diz respeito à seleção dos docentes. Na preparação para 

as futuras contratações foi realizada seleção de docentes (internos e externos), 

e reuniões de orientação e planejamento. O objetivo da seleção de docentes é 

agregar valor aos cursos que serão ofertados, por isso precisamos saber se sua 

formação e experiência acadêmica se adéqua ao que precisamos. Abaixo 

veremos um quadro com o número de docentes por titulação, resultado da última 

chamada realiza para o primeiro curso que será ofertado: 

 

QUADRO 4 – NÚMERO DE DOCENTES POR TITULAÇÃO SELECIONADOS 

DA ÚLTIMA CHAMADA 

Titulação Quantidade % 

Doutores 14 45% 

Mestres 11 35% 

Especialistas 4 12% 

Fonte: EJAP, 2020. 
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5.1. 1. Critérios de seleção e admissão de docentes 

Como já mencionamos, a Escola Judicial prioriza a contratação de 

docentes e instrutores internos (magistrados e servidores), conforme 

preconiza a Resolução CNJ nº 192, com foco naqueles com Formação no 

Programa de Formação de Formadores ofertados pela da Escola Nacional de 

Formação-ENFAM. A Escola Judicial pondera ainda o feedback de outras 

escolas a fim de observar se houve aproveitamento pelos participantes de 

outras formações ministradas pelo profissional contratado, se contratado pelo 

Banco Nacional de Instrutores da ENFAM. 

A seleção começa por uma chamada interna (voltada para magistrados e 

servidores), não satisfeito o número de vagas faz-se uma chamada externa 

(professores de outras IESs). Após, é realizada a análise de títulos por meio de 

um formulário seletivo de pontuação (em anexo). Os procedimentos de admissão 

estarão preconizados em edital próprio, a ser publicado em tempo da oferta dos 

cursos. Esses docentes são selecionados para atender excepcional interesse da 

instituição, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos em cada 

edital de chamada. 

Assim, integraram o corpo docente da EJAP e compõem o plano de carreira 

nas categorias: 

I – Professor Titular Interno (magistrado ou servidor);  

II – Professor Adjunto (externo) 

 

5.1.2. Cronograma e plano de expansão do corpo docente: 

A EJAP programou sua expansão do corpo docente para os próximos 5 

(cinco) anos levando em consideração o cronograma de ampliação de oferta de 

cursos e vagas na pós-graduação lato sensu detalhados no quadro a seguir: 
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 QUADRO 5 -  PROSPECTO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

Titulação 2020 2021 2022 2023 2024 

Doutores 14 6 6 4 4 

Mestres 11 3 3 2 2 

Especialistas 4 4 4 2 2 

Total 31 13 13 8 8 

Total Geral 73 

 

5.3. Plano de capacitação e qualificação de docentes: 

 A EJAP objetivando apoiar e incentivar os docentes na formação 

continuada, na intenção de prover conhecimentos atualizados nas áreas em que 

atuam, sempre oportunizou capacitações e qualificações da formação de seus 

instrutores. Mas visando ampliar esta ação iniciou um planejamento para ampliar 

o cronograma de formação de docentes, focado na gestão do conhecimento e 

das competências organizacionais e profissionais de seus servidores 

(colaboradores). Neste programa também existirá a valorização da participação 

do docente em formação, aperfeiçoamento ou eventos científicos-educacionais. 

Assim, acreditamos que será oportunizado amplamente aos seus docentes o 

acesso ao conhecimento, necessário para consecução da missão da escola, 

conforme traçados no PDI. O cronograma contemplará os seguintes cursos: 

 

QUADRO 6 – CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DE DOCENTES 

N Curso Modalidade Carga horária 

1 Curso de Formação de Docentes 

(inicial e completa) 

Presencial 40 h/a 

2 Curso de Formação de 

Formadores – FOFO/ENFAM 

Presencial/EAD 80 h/a 

3 Uso de tecnologias para 

educação 

Presencial 20 h/a 



 

 
56 

4 Fundamentos da docência e da 

aprendizagem 

EaD 20 h/a 

5 Políticas e gestão na educação EaD 20 h/a 

6 Planejamento de ensino Presencial 20 h/a 

7 Metodologias e práticas 

pedagógicas inovadoras na 

educação 

Presencial 20 h/a 

8 Avaliação na educação EaD 20 h/a 

9 Curso de formação em EaD Presencial/ EaD 20 h/a 

 

A este programa de formação também terão acesso, caso desejem, os 

servidores da equipe interna da EJAP, visando a atualização de conteúdos 

pedagógicos a seus colaboradores. 
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6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

6. 1. Estrutura de Governança: 

a) Conselho Superior: órgão colegiado integrante da administração da 

Escola Judicial, órgão deliberativo e normativo em matéria de 

administrativa, e instância de recursos, com vistas a analisar e aprovar as 

políticas e ações educativas da EJAP e aprovar diretrizes e normas em 

matéria administrativa, didático-científica e disciplinar.  

b) Comissão Própria de Avaliação: órgão de atuação autônoma em relação 

ao conselho e demais setores existentes na EJAP. A ela compete, dentre 

outras atribuições: elaborar e executar o processo de avaliação interna da 

escola; constituir subcomissões ou grupos de trabalho para 

desenvolvimento do processo de avaliação; planejar e organizar as 

atividades da comissão, sensibilizando a comunidade escolar e 

fornecendo assessoramento aos diversos setores da EJAP; elaborar 

relatórios e pareceres, e sugerir providências as instâncias competentes 

para tomada de decisões. 

c) Ouvidoria: 

 A ouvidoria representa uma função muito importante dentro de uma 

instituição, devido ser o canal entre o cursista e a direção da instituição. Neste 

contexto, a EJAP se preocupou em ativar estes espaços, mas de forma virtual, 

para permitir ao cursista inserira sugestões, elogios, reivindicações e até mesmo 

denúncias. 

 Para utilizar este Serviço, o cursista deverá acessar a página online da 

pós-graduação, e clicar no botão ouvidoria, e preencher os campos ali 

disponíveis. As postagens enviadas, serão tratadas pelo Diretor-Geral da EJAP. 

 

 

6.2. Estrutura administrativa atual 
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A estrutura organizacional da Escola Judicial é composta dos seguintes 

órgãos: 

a) Diretoria Geral: 

 Diretor-Geral 

 Secretário Executivo 

 Diretoria de Documentação e Informação 

 Diretoria de Seleção, Treinamento e Formação 

b) Secretaria Geral 

 

6.2.1. Competências e objetivos da estrutura administrativa: 

a) Diretoria-Geral: 

São definidas como competência da Diretoria-Geral presidir todas as 

ações da Escola Judicial do Amapá – EJAP, com o assessoramento do 

Secretário-Executivo. Quem assume o direcionamento das ações 

administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela Escola Judicial do Amapá-

EJAP é o Diretor-Geral, cargo exercido por um desembargador designado pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, após escolha pelo Tribunal Pleno e 

permanecerá no mandato por dois anos. Compete a Diretoria-Geral a aprovação 

de diretrizes, estratégias, linha de ação, programas, estudos, projetos e outras 

formas de atuação, apresentadas pelos setores administrativos e pedagógicos, 

objetivando a decisão sobre linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias 

para que a Escola Judicial atenda os objetivos para que foi criada. É composta 

do Diretor-geral, Secretário-Executivo, da Divisão de Seleção, Treinamento e 

Formação; e Divisão de Documentação e Informação. 

 

b) Secretaria-Geral: 

Cabe a secretária-geral a execução do planejamento administrativo e 

pedagógico de todas as atividades realizadas pela Escola Judicial. É composta 

por uma equipe multiprofissional. Suas atribuições são as de executar as 

diretrizes da política institucional de ensino norteada pelos dirigentes da escola, 

realizando planejamentos, atividades e cursos de pós-graduação, qualificação e 
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outros eventos que visem ao aprimoramento e desenvolvimento de magistrados, 

servidores e comunidade. Entre seus objetivos estão: assessorar a diretoria e 

secretário-executivo, nos aspectos jurídicos, pedagógicos, administrativos e 

financeiros, efetuando o controle, gerência de projetos e atividades, no 

planejamento de cursos e eventos que visem ao aperfeiçoamento e 

aprimoramento do Poder Judiciário do Amapá. Na figura abaixo poderemos ver 

demonstrado o quadro técnico administrativo da Escola Judicial do Amapá. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Organograma atual da Escola Judicial do Amapá (fonte: EJAP, 2019). 

 

6.3. Perfil do corpo técnico-administrativo: 

CONSELHO  
ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICO 

DIRETOR GERAL 
° Des. Carlos Tork 

SECRETARIA EXECUTIVA 
° Dr. Paulo Guerra 

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO, 
PESQUISA E INFORMAÇÃO 

° Lilian Ferreira 

SERVIDORES DESSA DIVISÃO 
° Ângela Martins  
° Marcos Mendes 
° Ciulete Silva  
° Kelly Dias 
 

SERVIDORES DESSA DIVISÃO 
° Adriana Pelaes  
° Linaldo Santos 
° Wesley Cavalcante  

DIVISÃO DE SELEÇÃO, 
TREINAMENTO E FORMAÇÃO 

° Camila Vieira 
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A Resolução 0028/2005-TJAP, de 1º de agosto de 2015 (atual Regimento 

Interno EJAP em anexo), estabelece a estrutura, a competência e o 

funcionamento da Escola. A referida resolução estabelece os fins, as atividades 

que deverão ser desenvolvidas e delineia a composição e competência de seus 

órgãos administrativos, os detalhamentos das respectivas competências e 

atribuições e funcionamento da EJAP.  

                                                                                                                            

QUADRO 6 – PERFIL DO CORPO TÉCNICO DA ESCOLA JUDICIAL 

N Servidor Formação Setor que 

atua 

Regime de 

trabalho 

1 Desembargador Carlos 

Tork 

Direito e 

Ciências 

Sociais 

Diretoria-

geral 

Efetivo 

2 Paulo Guerra Direito Secretaria-

executiva 

Cargo 

Comissionado 

3 Servidora Lilian 

Ferreira 

Direito Diretoria Efetivo 

4 Servidora Camila Vieira 

 

Direito Diretoria Cargo 

Comissionado 

5 Adriana de Souza 

Barbosa Pelaes 

Direito e 

Pedagogia 

Secretaria 

geral 

Efetivo 

6 Angela do Socorro 

Paiva Ferreira Martins 

Pedagogia Secretaria 

geral 

Efetivo 

7 Linaldo de Oliveira 

Souza 

Direito Secretaria 

geral 

Efetivo 

8 Marcos Wagner 

Queiroz Mendes 

Contabilidade Secretaria 

geral 

Efetivo 

9 Wesley Charles 

Cavalcante 

Publicidade Secretaria 

geral 

Estágio 

10 Ciulete Pacheco da 

Silva 

Pedagogia Secretaria 

geral 

Estágio 



 

 
61 

11 Kelly Laiane Santos 

Dias 

Pedagogia Secretaria 

geral 

Estágio 

 

 

6.4. Plano de carreira e de expansão dos servidores técnico-

administrativos: 

Obedecendo a legislação vigente, o Plano de Cargos e Carreiras dos 

servidores técnico-administrativos da EJAP está baseado na Lei n° 1377/2009, 

E no próximo quadro representaremos a expectativa de expansão proposta. Nele 

mostramos os setores em desejamos investir para atender ao crescimento que 

a EJAP pretende dar nos próximos cinco anos. Nesta expectativa, já 

conseguimos ampliar o setor pedagógico em 27%, com a adição (remoção para 

a EJAP) de mais um pedagogo e dois estagiários de pedagogia. E com o 

sucesso da pretendida expansão poderemos contar com mais 4 servidores 

especialistas em pedagogia, o que representará um crescimento de mais 26% 

de servidores, além do já mencionado plano para a expansão de docentes. Com 

isso, sinalizamos um salto positivo, em relação à formação, ao crescimento 

qualitativo da equipe, pois atingiremos 53% de especialistas a mais para o 

próximo quinquênio. 

 

QUADRO 7 – PLANO DE EXPANSÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS 

N CATEGORIA DE 

PROFISSIONAIS 

PERSPECTIVA 

ATÉ 2024 

EXPANSÃO 

% 

1 Corpo técnico e estagiários 

(4 pedagogos e 1 estagiário 

da área de TI) 

5 53% 

2 Corpo Docente 73 42% 

 

 

6.5. Reestruturação administrativa da EJAP 
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 A estrutura administrativa da Escola Judicial do Amapá, aprovada em 01 

de agosto de 2005 por meio do seu atual Regimento Geral, não condiz mais com 

a realidade atual, em face de várias situações, dentre as quais, a necessidades 

de ampliação dos setores administrativos e pedagógicos da instituição, devido à 

expansão de suas atividades no ensino, na pesquisa e extensão. Diante disso, 

faz-se necessário realizar a reestruturação administrativa visando a sua 

readequação, bem como desenvolver e fortalecer a capacidade institucional na 

perspectiva de assegurar os objetivos estratégicos institucionais elencados no 

Mapa Estratégico da EJAP. 

Portanto, tem-se como proposta neste PDI a implementação da 

reestruturação administrativa constante no Quadro 2 deste documento, no qual 

deverá ter por ação a reforma administrativa (Regimental e legal) EJAP.  E para 

agilizar este processo a EJAP iniciou em janeiro um estudo para a Revisão do 

Regimento Geral, que já se encontra em fase de análise pela mantenedora. 

Se aprovado, o novo Regimento da EJAP refletirá a seguinte organização 

administrativa: 

 

a) Conselho Superior; 

b) Diretoria Geral; 

c) Secretaria executiva; 

d) Diretora de Educação e suas sessões; 

e) Diretoria Administrativa e suas sessões; 

f) Diretoria de Documentação e Informação e suas sessões 

g) Comissão Própria de Avaliação; 

h) Núcleo de Pesquisa e Publicação Acadêmica; 

i) Biblioteca. 

 

6.6. A comunicação na EJAP: 

 

 A comunicação interna certamente é uma das muitas demandas de uma 

escola de governo. Devido seu público-alvo de natureza coorporativa, a dinâmica 

de divulgação e promoção dos cursos deve seguir padrões específicos, 
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relacionados às especificidades da oferta de cada curso. Em se tratando dos 

cursos de pós-graduação, a EJAP planejou algumas estratégias de 

comunicação: 

O setor diretamente responsável pela comunicação da escola é a Secretaria- 

Geral, que realiza ações pontuais de comunicação, meio de seu especialista de 

em publicidade, a saber: produção de textos jornalísticos para divulgação para a 

imprensa e nos canais internos de comunicação (site e e-mail); produção de 

boletim informativo, voltado para o público interno; resumo diário de notícias para 

informe da diretoria-geral e de servidores; assessoria de imprensa; criação e 

execução de campanhas publicitárias da escola; pesquisa de opinião; revisão 

produção gráfica de textos institucionais; e programação visual e editoração 

institucional.   

 

a) Site dos cursos de pós-graduação: 

 Dentro do portal online da EJAP, haverá o site para os cursos, onde serão 

agregadas as informações sobre suas atividades, inscrição para turmas novas e 

eventos a serem realizados, orientações para estudo autônomo, links para a 

plataforma de Educação a Distância - EaD, emissão de declarações, e 

laboratório de informática. 

 

b) Boletim Informativo: 

 As ações desenvolvidas no âmbito dos cursos, estarão presentes no 

informativo PósNews, distribuído em formato digital. Estarão também inseridas 

informações de eventos locais e nacionais, que estejam relacionados à temática 

dos cursos ofertados pela EJAP. 

 

c) Grupo de WhastApp: 

O uso das redes sociais tem sido um ótimo canal de comunicação no 

contexto acadêmico. Contudo, o fluxo de informações pode gerar muitos 

conteúdos aglomerados, assim, poderemos ter a criação de grupos para cada 

turma, com a inserção dos alunos com matrículas ativas. Será um grupo com 
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postagens bloqueadas para os alunos, onde somente a EJAP postará, e se 

houver necessidade de interação, será feita por mensagens privadas. 

 

d) Mural de Avisos: 

 Este mural ficará afixado no Hall de entrada do local que as aulas serão 

realizadas. Sua função é inserir avisos, cartazes de eventos externos, mídia dos 

eventos internos realizados, notícias sobre os livros disponíveis, etc. 
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7. INFRAESTRUTURA 

 

7.1. Instalações físicas 

 

Desde a criação da Escola Judicial, uma das suas preocupações é a 

expansão do espaço físico para melhor atender a magistrados e servidores. Em 

uma retrospectiva histórica, desde as primeiras instalações e projetos traçados 

até a nova sede da escola, tornou-se notável a preocupação do Poder Judiciário 

Amapaense com a educação continuada e o aprimoramento dos seus 

magistrados, servidores e colaboradores. 

Dessa forma, apresentamos a atual sede da Escola Judicial do Amapá 

instalada no Edifício Office Araguary, onde ocupa todas as salas do 2º 

pavimento. Escolhido estrategicamente por estar próximo ao Fórum da capital, 

o Edifício Office Araguary oferece uma estrutura de 2 elevadores, recepção ativa 

24hs, alarme anti-incêndio, gerador de energia, salas com envidraçadas e com 

banheiros próprios. 

 Ocupando todo o 2º pavimento, a Escola Judicial está instalada e apta a 

ofertar simultaneamente até 115 vagas, organizadas da seguinte forma: 

 Auditório= 36 pessoas (limite de até 40 pessoas); 

 Sala 01= 30 pessoas (limite de até 36 pessoas); 

 Sala 02= 30 pessoas (limite de até 36 pessoas); 

 Laboratório = 15 computadores + espaço para 4 laptops (limite de até 26 

 pessoas); 

 Setores Administrativos = 09 pessoas (mesas para até 10 servidores); 

 Sala de reuniões com mesa para 10 pessoas, com tela de projeção; 

 Copa-Cozinha; 

 5 banheiros. 
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7.2. Acessibilidade 

 

 A Lei 10.098/2000 traz definições e orientações para o bom uso da 

acessibilidade, a qual significa dar a todas as pessoas condições para 

alcançarem e utilizarem, com segurança e autonomia, os espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas e meios de 

comunicação. Neste contexto, a EJAP entende minimamente a acessibilidade 

como um ato de respeito a todas as pessoas que frequentam a Escola Judicial 

do Amapá. 

O acesso às dependências da EJAP atualmente, como já mencionado, é 

feita por meio de dois (2) elevador e escada. A calçada do prédio que cedia a 

Escola Judicial possui estrutura de rampas e a entrada principal que dá acesso 

ao prédio também, embora para o acesso aos pavimentos superiores não aja 

rampas internas, no entanto o elevador supre totalmente este acesso. Restando 

ainda a implantação de banheiros adaptados ao cadeirante e piso tátil, que 

permita ao deficiente visual orientar-se até a sala de aula, condições estas que 

pretendemos solucionar ao implementar a mudança de sede já prevista e 

confirmada pela mantenedora. 

 Vale ressaltar que estas preocupações em atender tais necessidades são 

de cunho preventivo, pois ainda não temos no TJAP alunos cadeirantes, e sim 

com deficiência física reduzida. De modo que na eventual existência de aluno 

com necessidade especial total este poderá ter acesso tanto pela portaria como 

pela garagem do prédio, onde a área de desembarque tem o acesso aos 2 

elevadores sociais. 

 

7.3. Tecnologia da Informação 

O investimento que a EJAP tem feito na área de tecnologia da informação 

se justifica pelo fato de o ensino-aprendizagem estar cada vez mais ligado ao 

processo de comunicação, que requer entre outros fatores, ferramentas 

tecnológicas. Assim, a mantenedora tem um importante papel neste 

investimento pois tem dado a EJAP todo o suporte necessário para implementar 
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avanços, por meio de seu o Departamento de Informática, que é incansável na 

atenção e diligente no suporte. 

Assim, a infraestrutura tecnológica a EJAP conta, para suporte das ações 

que desenvolve, com os seguintes recursos: rede interna; sistema próprio de 

atendimento interno; recursos de áudio e plataforma de aprendizagem. 

A infraestrutura de comunicação e informação do Tribunal de Justiça do   

Amapá para a gestão da educação corporativa proporciona a conectividade à 

rede interna e à Internet, com acessos específicos para servidores e público 

externo. Ademais, os servidores possuem computadores para uso individual, 

conectados em rede, permitindo o acesso às pastas e aos documentos 

armazenados na referida rede. A EJAP dispõe ainda de projetores multimídia e 

notebooks para a realização de suas atividades e eventos educacionais.                                                                

A plataforma de aprendizagem da EJAP corresponde a um aparato de 

recursos digitais, como: o site da EJAP, que pode ser encontrado no portal do 

Tribunal de Justiça, possibilita ao público interno e externo consultar informações 

relativas aos eventos ofertados pela escola. As inscrições para participação nos 

eventos são disponibilizadas eletronicamente por meio do Sistema de 

Informações Gerenciais-SIG, e emitir os respectivos certificados de participação. 

Os certificados são gerados com código de autenticação, para posterior 

validação diretamente no site. Para promoção de formação na modalidade 

Educação à Distância, utiliza-se da plataforma Moodle. 

  7.3.1. Incorporação de avanços tecnológicos 

 

 As demandas de uma gestão mais moderna, aliada ao uso cada vez mais 

consciente de papel e insumos de informática, e ainda, a praticidade do uso de 

sistemas integrados, levou a EJAP a desenvolver um sistema próprio de gestão 

de cursos, onde se faz a captação de matrículas, gestão de frequência com 

biometria, e a emissão de certificados online. Uma importante funcionalidade é 

a integração do sistema de controle de cursos ao sistema de controle de ponto 

do aluno, em que ao registrar a frequência no curso, automaticamente faz o 

registro no ponto diário de trabalho. 
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 Seguindo a tendência de gestão, o sistema de cursos da EJAP, é um dos 

subsistemas que compõe o Sistema Integrado de Gestão - SIG do Tribunal de 

Justiça do Estado do Amapá, e pode ser acessado externamente, mediante login 

e senha de acesso, o que traz praticidade e agilidade aos serviços oferecidos 

aos usuários. Assim, é possível confirmar que o atual sistema atende 100% a 

demanda de cursos. 

Outra funcionalidade é a interligação de certificados emitidos no sistema 

da EJAP com a plataforma que analisa o processo de promoção gerida pelo 

Departamento de Gestão de Pessoas, onde as horas cursadas são vinculadas 

automaticamente ao perfil de carreira do serventuário, que podem trazer 

posteriormente benefícios e gratificações de qualificação dadas pela 

mantenedora. 

  

7.3.2. Equipamentos e recursos tecnológicos: 

 

Por padrão, todos os ambientes de aula contam com os seguintes 

equipamentos e recursos (outros materiais): 

 

QUADRO 8 – EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS EM SALA 

DE AULA 

N EQUIPAMENTO QUATIDADE 

1 Projetor de imagem 3 

2 Tela de projeção 1 

3 Caixa de som 1 

4 Notebook 4 

5 Flip-charp 2 

6 Quadro banco 4 

  

7.3.3. Laboratório de informática e Conectividade 

A EJAP disponibiliza aos cursistas um laboratório de informática, onde 

estão os computadores com processador i7, e uma internet de alta velocidade, 

com roteador dedicado ao uso do laboratório. Com um total de 15 
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computadores disponíveis, e ainda tem espaço na bancada para 4 laptops, caso 

o cursista deseje usar seu próprio equipamento.  

Assim, o laboratório da EJAP pode acomodar 2 alunos por computador, e 

somando ao espaço para 4 laptops, o espaço tem a capacidade de atender até 

34 alunos em atividades educacionais dos cursos. 

A EJAP conta também com WIFI em todo o andar, com link dedicado e 

disponível para todos os alunos e visitantes da escola. 

 

7.4. Biblioteca 

O Tribunal de Justiça do Amapá disponibiliza sua biblioteca central para 

uso dos alunos da EJAP, que possui um considerável acervo. No entanto, 

vivemos na era do conhecimento digital, e acompanhamento esta evolução, a 

EJAP trabalha em sistemas digitais e planeja realizar a implantação de 

bibliotecas digitais, em apoio à biblioteca física da mantenedora, na intenção de 

permitir um acesso amplo de informações, conteúdos e documentos. 
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8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

8.1. Plano de Avaliação Institucional-PAI: 

 

As ações e metas firmadas neste PDI foram definidas visando ao 

crescimento quanti-qualitativo compatível com os desejos internos e externos à 

instituição, fornecendo relevância aos serviços prestados, bem como observar 

as metas que por ventura devem ser reforçadas do PDI aprovado de 2020 a 

2024. E para nos ajudar a mensurar estes resultados a EJAP iniciará seu Plano 

de Avaliação Interna – PAI, tão logo ao ato de credenciamento. O PAI consiste 

em um processo sistematizado de avaliação interna e/ou autoavaliação, será um 

processo permanente que nos ajudará a avaliar as metas traçadas para: sua 

ampliação administrativa: prevendo a expansão do corpo técnico e docente; sua 

ampliação estrutural: espaço físico, infraestrutura, obras e demais investimentos 

em aparelhamento; e sua ampliação pedagógica: prevendo a melhoria constante 

da educação jurídica e a criação de novos cursos, novas vagas, e novas 

modalidades de ensino – presencial, semipresencial e a distância. 

Por isso, este PDI foi construído visando a organização das seguintes 

dimensões:  1: Políticas de planejamento e desenvolvimento institucional; 2: 

Políticas de gestão didático-pedagógica; 3: Políticas de gestão de pessoas e 4: 

Políticas de gestão de infraestrutura e orçamento. Estas serão as metas deste 

primeiro quinquênio. A autoavaliação da EJAP está organizada de maneira a 

demonstrar, medir, verificar, quantificar, qualificar nossos resultados, com 

clareza, objetividade, coerência e factibilidade de forma a demonstrar a 

viabilidade do cumprimento integral de plano de metas. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na autoavaliação são: 

seminários para sensibilização da comunidade interna da instituição sobre a 

importância da participação de todos no processo de avaliação institucional; 

sensibilização para importância da pesquisa documental; o registro da 

percepção de gestores de diferentes unidades judiciárias e níveis da 

administração escolar, sobre as atividades fins e meios da instituição; registro e 

análise das avaliações de reação dos alunos de todos os cursos da escola; 
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disponibilização dos laboratórios de informática para a participação de toda a 

comunidade universitária, bem como outros procedimentos utilizados na 

realização de estudos. Os instrumentais utilizados neste processo avaliativo 

serão as avaliações de reação feitas durante e ao final de cada curso, que serão 

analisadas e resumidas em estatísticas, que serão também fornecidas à 

Comissão Própria de Avaliação para sua análise específica. 

 

8.2. Comissão Própria de Avaliação – CPA: 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola Judicial será 

regulamentada através de ato do diretor-geral, após o credenciamento deste 

PDI, e tão logo aprovado seu novo Regimento, e estará ligada 

administrativamente a Secretaria-Geral da escola. Será responsável por elaborar 

e desenvolver a proposta de autoavaliação institucional ou avaliação interna, 

logo será o setor responsável por conduzir o PAI. A CPA coordenará e articulará 

o processo interno de avaliação, sistematiza e prestará as informações 

solicitadas aos devidos órgãos internos e externos a EJAP. 

A CPA será instituída por ato do Diretor-Geral, e tem como finalidade 

coordenar o processo de auto avaliação, em caráter institucional, de acordo com 

as diretrizes, critérios e estratégias estabelecidas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), previsto no artigo 11 da Lei n. 

10.861, de 14 de abril de 2004, e Regulamentada pela Portaria MEC n. 2.051, 

de 9 de julho de 2004, em consonância com as diretrizes internas, princípios e 

critérios definidos pela instituição que ofertará o curso de pós-graduação. Assim, 

a CPA será um órgão colegiado e autônomo, reger-se-á pelo disposto neste 

Regimento e pela Lei Federal nº.10.861/2014. Suas atribuições serão aprovadas 

do novo regimento da EJAP. 

Será de sua responsabilidade realizar a já mencionada autoavaliação 

institucional, que é um processo contínuo que envolve a participação ativa de 

todos os segmentos da Instituição, buscando promover uma autoanálise, 

segundo as dimensões previstas no SINAES, na perspectiva de relacionar a 

realidade institucional como ideal desejado e, assim, refletir sobre os resultados 
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da Instituição, sua organização e atuação, no constante aprimoramento de suas 

potencialidades e da melhoria da qualidade do ensino superior. 

São algumas atribuições da CPA: dar cumprimento ao art. 46, caput da 

Lei n. 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); sistematizar e prestar 

informações solicitadas pelo Conselho Estadual de Educação – CEE, conforme 

disposto na Resolução n° 35/2019 - CEE/AP; auxiliar a Direção e a Secretaria 

Executiva da EJAP na preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), com vistas às avaliações externas; conduzir os processos internos de 

avaliação da instituição, bem como elaborar modelos de instrumentos 

(questionários, enquetes, dentre outros) aplicadas aos usuários dos serviços da 

EJAP, tabuladas e encaminhadas aos dirigentes da Escola para a tomada de 

decisões; elaborar instrumentos a serem aplicados ao público externo e interno, 

usuários dos serviços da Escola. 

Estas avaliações tem também a finalidade de aferir o percentual de 

satisfação com os cursos e atividades ofertadas ao público; propor projetos, 

programas e ações para a melhoria do processo de avaliação; elaborar o 

relatório de autoavaliação institucional; elaborar planos de metas; construir a 

narrativa institucional conforme dispositivo legal; apresentar ao Conselho 

Superior da EJAP relatórios de avaliação elaborados pela Comissão e 

comunicar, anualmente, resultados da avaliação à comunidade.  

A CPA atuará de forma a garantir a contínua melhoria dos serviços 

administrativos ofertados pela escola e a buscar a excelência nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

8.3. Observatório de Estudos de Avaliações da Eficiência, Desempenho e 

Produtividade: 

Com o objetivo de verificar o impacto ou contribuição da educação jurídica 

oferecida pela EJAP aos índices da avaliação da eficiência mensurada pelo 

TJAP será criado o Observatório de Estudos de Avaliações da Eficiência, 

Eficácia e Desempenho. Este observatório integrará o PAI e atuará em parceria 

com o Núcleo de Estudos e Pesquisas da EJAP e com o Departamento de 

Gestão de Pessoas-DEGESP do Tribunal de Justiça do Amapá. Sua finalidade 
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será exclusivamente a pesquisa e acompanhamento sobre as contribuições que 

os serviços educacionais oferecidos pela EJAP para os índices de eficiência, 

desempenho e produtividade mensurados pelo Tribunal de Justiça do Amapá. 

Para tanto, serão implementados novos instrumentais de avaliação a 

serem aplicados junto aos servidores, magistrados e colaboradores após a 

conclusão dos cursos realizados por estes na EJAP, visando a verificação e 

acompanhamento da aplicação dos conhecimento adquiridos por estes agentes 

nos setores de trabalho nos quais atuam. Será também papel deste Observatório 

a análise dos índices de eficiência, desempenho e produtividades apresentadas 

por estas unidades jurisdicionais, mediante a análise das avaliações realizadas 

pelo DEGESP. Ao final destes estudos serão produzidos relatórios, e dados  

estatísticos que serão fornecidas ao Conselho Superior da EJAP e sua Diretoria-

Geral e a CPA. O universo prioritário das pesquisas do Observatório será os 

cursos de pós-graduação da EJAP. 

Assim, serão as atividades do Observatório de Estudos da EJAP: 

 Realizar pesquisas, estudos e projetos para a compreensão das contribuições 

dos serviços educacionais oferecidos pela EJAP aos índices de eficiência 

mensurados pela sua mantenedora; 

 Aplicar instrumentais de avaliação e análises da aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em cursos de formação continuada junto a sua clientela (servidores, 

magistrado e colaboradores); 

 Realizar a análise de índices de avaliações da eficiência, desempenho e 

produtividade realizadas pelo DEGESP; 

 Produzir relatório e organizar estes trabalhos em arquivos e bases de dados 

de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos e lições aprendidas; 

 Publicizar os estudos e projetos em realização e os resultados dos trabalhos 

concluídos; 

 Estabelecer parcerias institucionais (outras escolas judiciais) e abrir espaço 

para pesquisadores associados, a fim de compartilhar experiências e 

aprofundar o conhecimento sobre os estudos concluídos visando o 

desenvolvimento da educação jurídica. 



 

 
74 

O trabalho do Observatório contempla de forma sistemática tanto a 

pesquisa quanto a execução de projetos avaliativos por meio de instrumentais 

aplicados centrados em aspectos subjetivos (reação), objetivos (aplicação de 

conhecimentos), práticos e operacionais (trabalho da unidade jurisdicional). 

Objetivamos com este estudo contribuir para melhorias nos indicadores de 

qualidade das políticas de ensino e formação, pois o produto final dos estudos 

do Observatório será gerar dados que podem ser utilizados para a construção 

de políticas de melhoria institucionais e educacionais ofertados pela EJAP, cuja 

nova meta procura aliar o conhecimento teórico à experiência prática de quem 

vivencia o cotidiano do setor educacional. 

 

Quadro 9 - Cronograma de atividades iniciais do Observatório de 

Estudos da Escola judicial 

N Objetivo/ Estratégia Períodos previstos 

1 Formação da equipe de estudos do 

observatório 

Dezembro de 2020 a a 

março de 2021 

2 Formulação/elaboração de instrumentais de 

avaliação, metodologia e métricas para a 

realização do estudo 

A partir de abril de 2021 

3 Planejamento e elaboração de um cronograma 

de execução das atividades/reuniões 

A partir de abril de 2021 

4 Aplicação das avaliações de acompanhamento 

(instrumentais para verificação de aplicações 

de saberes) 

Assim que for conclui o 

1º curso do PPGE 

 

5 Análise preliminar dos dados de avaliações de 

desempenho feitas pelo TJAP 

A partir de maio de 2021 

6 Análise posterior dos dados de avaliações de 

desempenho feitas pelo TJAP 

A partir de 2022 

7 Análise das avaliações feitas pela EJAP e TJAP A partir de 2022 

8 Elaboração e emissão de relatório de 

resultados 

A partir de 2023 e 

anualmente 
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9 Aplicação da Metodologia de Lições 

Aprendidas 

Sempre que um ciclo de 

atividades se encerrar 
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9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

As atividades da Escola Judicial do Amapá serão custeadas com 

recursos planejados com base na proposta orçamentária do ano anterior e 

disponibilizados no ano financeiro dentro do quadro de detalhamento 

devidamente alocados nos elementos de despesas, constantes da Programação 

Orçamentária Anual do Poder Judiciário, como já dito anteriormente. 

A Escola Judicial possui autonomia administrativa para elaborar e 

reformar seus normativos; firmar contratos, acordos e convênios; conferir 

certificados; dentre outros. Da mesma forma possui autonomia didático-

pedagógica para formular seus programas de ensino; fixar os currículos de seus 

cursos e programas; definir conteúdos, metodologias de ensino e formatos 

didático-pedagógicos; contratar professores; dentre outras deliberações 

independentes. A EJAP trabalha sempre em integração com o Departamento de 

Gestão de Pessoas e Corregedoria Geral de sua mantenedora. 

Ainda no tocante a autonomia financeira será implementada a partir de 

2019 novo planejamento de investimentos. No entanto, para o desenvolvimento 

de suas ações a EJAP baseia-se pelo referido planejamento integrado com os 

demais setores que compõem o Tribunal de Justiça, que aliadas ao diagnóstico 

e as diretrizes advindas da ENFAM e CNJ resultam no melhor alcance das 

necessidades de formação e aperfeiçoamento para magistrados e servidores. 

Importante destacar as demandas advindas do planejamento estratégico 

do TJAP, além de considerar os resultados das correições da Corregedoria 

Geral, para consubstanciar as ações voltadas à aprendizagem. 

 

9.1. Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira: 

As atividades da Escola Judicial do Amapá serão custeadas com 

recursos orçamentários planejados na proposta orçamentária do ano anterior e 

disponibilizado pelo TJAP no ano financeiro, dentro do quadro de detalhamento 

devidamente alocado nos elementos de despesas da Programação 

Orçamentária Anual do Poder Judiciário. 
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Nesse contexto, a Escola Judicial do Amapá passou, a partir do ano de 

2019, a ser Autônoma Administrativamente e Financeiramente, conforme 

Certidão de Julgamento nº 3253, da 741ª (septingentéssima quadragéssima 

primeira) Sessão Ordinária do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de 

Justiça do Amapá, ocorrida no dia 04 de julho de 2018.  

A Escola Judicial do Amapá possui orçamento e recursos necessários 

ao que tem se proposto, conforme se demonstrará nos quadros informativos 

abaixo, que segue uma sequência de investimentos em Mestrado/MINTER, bem 

como o planejamento da inserção de um curso de Especialização Lato Senso 

local e presencial por ano. 

QUADRO 10 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EJAP (2015 A 2019) 

EXERCÍCIO ORÇAMENTO EXECUTADO 

2015 
 

777.782,00 299.771,76 

2016 
 

293.429,00 111.381,81 

2017 
 

424.179,00 376.174,00 

2018 
 

923.505,00 551.457,58 

2019 
 

960.000,00 879.305,80 

 

9.2. Plano de investimentos, previsão orçamentária e cronograma de 

execução 

A Tabela a seguir apresenta, de forma consolidada, a evolução dos 

recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) no período de 2020 a 

2025, cuja fonte é unicamente a mantenedora, com a qual a EJAP planeja 

executar o seu Plano de Metas: 
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QUADRO 11 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA EJAP (2020 A 2024) 

EXERCÍCIO ORÇAMENTO 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2020 
 

970.000,00 100% 

2021 
 

2.500.000,00 100% 

2022 
 

2.990.000,00 100% 

2023 
 

3.329.000,00 100% 

2024 
 

3.915.000,00 100% 

 

 

QUADRO 12 – CRONOGRAMA GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU 

CURSO 
VALORES 

UNITÁRIOS 
2020 2021 2022 2023 2024 

Gestão e Aplicação 
da Justiça No 

Desenvolvimento 
Humano 

175.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

49.000,0
0 

(5 MÓD.) 

126.000,
00 
(13 

MÓD.) 

   

Mba em Gestão 
Pública 

195.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

 

130.000,
00 
(12 

MÓD.) 

65.000,00 
(6 MÓD.) 

  

Direito Civil e 
Processual Civil 

215.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

  
145.000,0

0 
(12 MÓD.) 

70.000,0
0 

(6 MÓD.) 
 

Direito Penal e 
Processual Penal 

215.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

  
145.000,0

0 
(12 MÓD.) 

70.000,0
0 

(6 MÓD.) 
 

Gestão e Aplicação 
da Justiça no 

Desenvolvimento 
Humano 

215.000,00 
18 MÓD. 
380H/A  

  
145.000,0

0 
(12 MÓD.) 

70.000,0
0 

(6 MÓD.) 
 

Direito de Família e 
Infância e 
Juventude 

235.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

   

156.000,
00 
(12 

MÓD.) 
 

79.000,00 
(6 MÓD.) 

Meio Ambiente e 
Direitos Difusos 

255.000,00 
18 MÓD. 
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380H/A 166.000,0
0 (12 

MÓD.) 
89.000,00 
(6 MÓD. 

2025) 

Direito Civil e 
Processual Civil 

255.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

    

 
166.000,0

0 (12 
MÓD.) 

89.000,00 
(6 MÓD. 

2025) 

Direito Penal e 
Processual Penal 

255.000,00 
18 MÓD. 
380H/A 

    

 
166.000,0

0 (12 
MÓD.) 

89.000,00 
(6 MÓD. 

2025) 

 

 

9.3. Outros investimentos previstos: 

A Escola Judicial do Amapá planeja também investimento em cursos de 

mestrado por meio de convênios e, futuramente, a oferta de mestrado 

profissional próprio, como será observada no quadro a seguir: 

 

QUADRO 13 – CRONOGRAMA CUSTOS MESTRADO/MINTER 

MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO. ESTADO E CONSTITUIÇÃO - 
MINTER - UNB E UNIFAP 

Cronograma de 

desembolso mês/ano 
VALOR 

Após a publicação 2020 170.000,00 

Janeiro/21 803.925,00 

Janeiro/22 430.000,00 

Despesas extras 200.000,00 

TOTAL 1.603.925,00 
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QUADRO 13 – CRONOGRAMA CUSTOS MESTRADO/PROFISSIONAL 

MESTRADO PROFISSIONAL A DEFINIR 

ANO VALOR ESTIMADO 

2023/2024 1.600.000,00 
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APENDICE 

 

ANEXO 1 – QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO 
CURRICULAR DOCENTE 

Nº Títulos Valor de 
casa 
título 

Valor 
máximo 

dos 
títulos 

Pont
uaçã

o 

Págin
a 

1 Diploma devidamente reconhecido de 
conclusão de Doutorado. 

0,5 0,5   

2 Diploma devidamente reconhecido de 
conclusão de Mestrado. 

0,5 0,5   

3 Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação, em nível de 
especialização (Lato Sensu), com 
carga horária mínima de 360 (trezentas 
e sessenta) horas, de acordo com a 
Resolução CNE/CES nº 1, de 
08/06/2007. 

0,5 1,0   

4 Exercício de magistério em curso de 
ensino superior, tecnológico e/ou 
ensino básico. Para efeito de 
pontuação, não será considerada 
fração de semestre. 

0,2 
por 

semestre 
letivo, 
sem 

sobreposi
ção de 
tempo. 

1,0   

5 Publicação de livro ou capítulo de livro 
para área de interesse do edital de 
seleção. 

0,25 1,5   

6 Publicação de artigo científico em 
periódicos Qualis/CAPES. 

Qualis A: 
0,25 
Qualis B: 
0,15 

2,0   

7 Orientação concluída de TCC. 0,1 0,2   

8 Participação em evento científico 
nacional ou internacional com 
apresentação de trabalho. 

0,2 0,8   

9 Participação em evento científico local 
e regional com apresentação de 
trabalho. 

0,1 0,5   

10 Resumo publicado em eventos 
científicos. 

0,2 0,8   

11 Participação no curso FOFO 0,3 por 
semestre 

letivo, 
sem 

1,2   
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sobreposi
ção de 
tempo. 

 Pontuação Máxima da Avaliação TOTAL 10,0   

 
OBSERVAÇÕES: 

a) Este formulário deve ser preenchido e enviado em pdf no ato da inscrição; 

b)  Este formulário deve ser entregue impresso com as cópias 

comprobatórias para aqueles aprovados para etapa de entrevistas nos 

dias 12 e 13 de novembro na secretaria do curso conforme cronograma 

divulgado no item 8.1 deste edital. 

c) O candidato deverá rubricar todas as páginas entregues e indicar em cada 

folha a alínea deste anexo a que se refere o documento apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 


