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IDENTIFICÃO DO CURSO 

Denominação 
CURSO DE

 

 
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO 

 

Coordenador do Curso 

Natureza do Curso 

Modalidade 

Carga horária 

Vagas 

Público-alvo 

Inscrições 

Período de Realização 

Horário das aulas 

Local 

Tipo de Contratação 

UNIFICADO 

Marcos Mendes 

Vitaliciamento/promoção 

semipresencial – em virtude da pandemia da COVID 19 

20h 
40 

Magistrados e servidores 

07 a 18.05.2021 
21 a 25.05.2021 

09h às 18h 

atividades remotas 

Contratação Pessoa Física 

MINISTRANTE DO CURSO 

José Vidal de Freitas Filho: Juiz de Direito titular da Vara de Execuções 

Penais de Teresina, ex-promotor de justiça, ex-defensor público, ex-advogado, 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nome 

ex-funcionário do TRE/PI. Especialista em Direito Processual. Especialista em 

Direito Processual Civil. Professor convidado da Escola Superior da 

Magistratura do Piauí e da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/PI. Autor dos 

livros: As Regras das Eleições 2000 Comentadas, Impugnação de Mandato 

Eletivo e Execuções Penais. Coautor do livro Os Ilícitos e as Ações Eleitorais. 

Foi Juiz membro titular da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 

Exerceu os cargos de juiz auxiliar da presidência e juiz auxiliar da corregedoria 

do TJ/PI e de juiz auxiliar da Presidência do TRE/PI. Coordenou, pelo CNJ, a 

implantação do SEEU no TJES e no TJMA. É Coordenador do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJ/PI. Ganhador do 

Prêmio Innovare, na categoria juiz de 2017. 

 

Walkey Werber da Silva Sousa: Analista e Secretário Judicial da Vara de 

Execuções Penais de Teresina. Especialista em Direto Público e Privado. 

 

Marília Paiva Sousa Jales de Carvalho: Analista judicial lotada na Vara de 

Execuções Penais de Teresina. Especialista em direito do trabalho e processo 

do trabalho. 

 

Marlon Fábio Alves de Paula: Secretário Executivo do GMF/TJPI - Graduado 

em Administração e Direito – Pós Graduação em Finanças e Gestão de Saúde 

– Tutor em EAD pela UFPI e UESPI – Professor pelo Pronatec – Estado do 

Piauí. 

 

Rodolfo Gabriel Costa Fortuna: Oficial de Gabinete da Vara de Execuções 

Penais de Teresina. Graduado em Direito (UNINOVAFAPI) e Administração 

(UESPI). Foi bolsista, classificado em 2º lugar, no Instituto Universitário de 

Lisboa (Iscte) em Lisboa-PT. 



EMENTA 

 
Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Histórico. Características. Vantagens. Agilização. 

Transparência. Consulta Pública. Tela do magistrado. Tela da secretaria, tela da assessoria, 

distribuição e audiências. Relatórios. Estatística. 

JUSTIFICATIVA 

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados-ENFAM, criada pela 

Emenda Constitucional 45 de dezembro de 2004, tem impulsionado a superação de antigos 

paradigmas educacionais, por décadas norteadores das atividades educativas das Escolas da 

Magistratura no Brasil e do ensino jurídico em geral, pautados num positivismo acrítico e no 

professor como centro e detentor do conhecimento com fundamento na Constituição da 

República e nas normas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a ENFAM 

estabeleceu um conjunto de normas que disciplinam a participação de juízes nos cursos de 

formação inicial e continuada, com o fim de qualificá-los para o exercício da função 

judicante, além de assegurar-lhes condições para atualização e aprimoramento 

permanentes. Acho que estes parágrafos podem transformar-se em um apenas, pois 

constituem-se num breve histórico. 

As diretrizes pedagógicas emanadas pela ENFAM têm como foco o exercício da função 

judicante e o ambiente de trabalho do magistrado, a partir dos quais há problematização da 

realidade para a construção das ações formativas, nas quais são indissociáveis os 

conhecimentos teóricos e práticos. As ações educacionais são planejadas e executadas 

tomando como referência o tripé de saberes - o saber, o saber fazer e o saber ser – no 

contexto da Magistratura comprometida com a ética, a competência e a eficiência. 

Na atualidade, cumprido determinação do Conselho Nacional de Justiça, com exceção 

de São Paulo e Santa Catarina, todos os estados da Federação Brasileira já têm implantado o 

Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná 

e testado, como projeto piloto, em três estados, e posteriormente implantado em outros 

Tribunais, inclusive no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Embora originado no TJPR, o 

SEEU foi assumido pelo CNJ, que o adequou, hospedando-o e aprimorando-o continuamente. 

O sistema, de excelente qualidade, que permite grande controle dos processos de 

execução penal, agilização dos benefícios prisionais, acompanhamento dos processos e 

transparência às corregedorias, operadores do direito, apenados, familiares e à sociedade 

em geral, exatamente em virtude da implantação nacional e contínuo aperfeiçoamento, 

necessita de atualização para a adequada utilização pelos magistrados e servidores que o 

não acompanham as melhorias integradas ao sistema, as quais certamente contribuem para 

a melhoria dos serviços realizados, com impactos positivos para a celeridade e efetividade 

das tarefas desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Amapá. 

Destarte, o presente curso almeja apresentar o SEEU, seu histórico, funcionalidades, 

ferramentas, mesa do juiz, da secretaria, assessoria, distribuição e audiências, 



conhecimentos e práticas que permitirão a melhor utilização do sistema, contribuido para a 

agilização de tarefas e de resultados para os processos judiciais e de trabalho. 

 
OBJETIVOS DA AÇÃO EDUCACIONAL 

Objetivo Geral 

 
 Ao final do curso, os magistrados e servidores do Poder Judiciário do Amapá estarão 

capacitados a utilizar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, garantindo a 

aplicação da Lei de Execução Penal e efetivando direitos de forma ágil e transparente. 

Objetivos Específicos 

 
 Entender as características e vantagens do Sistema Eletrônico de Execução Unificado 

– SEEU; 

 
 Utilizar as funcionalidades do sistema e suas melhorias como suporte à tomada de 

decisões e agilização das atividades processuais, de maneira uniforme e segura; 

 Integrar a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU aos 

procedimentos laborais diários, visando à eficácia da atividade jurisdicional. 

 
PROPOSTA METODOLÓGICA 

A proposta metodológica do presente curso relaciona-se com a proposta político- 

pedagógica da Escola Judiciária do Amapá – EJAP, com foco em métodos que primem pela 

participação dos cursistas, com momentos de interação e atividades colaborativas que 

permitam a aplicação das diretrizes da ENFAM, utilizando-se estratégias que englobem 

problematização da realidade na qual o educando-formador está situado, uso integrado de 

métodos expositivos, interrogativos e ativos, com os quais o educando deixa de ser visto 

como sujeito passivo e passa a atuar ativamente, com autonomia e protagonismo no próprio 

processo de desenvolvimento educacional. 

A implementação dessa proposta está expressa nas atividades a serem desenvolvidas 

ao longo do curso, que correspondem a demonstrações práticas, inspiradas em situações da 

realidade e que objetivam estimular o aluno à análise dos conceitos jurídicos envolvidos no 

caso e sua efetivação, através do processo eletrônico. 

A proposta de execução pauta-se na apresentação de duas unidades, que serão 

distribuídas em duas semanas, com total de 20 horas/aula, sendo previsto, no mínimo, 1 a 2 

horas de estudos diários. 

A interação será motivada pelo diálogo e troca de experiências entre alunos e tutores 

e poderá ocorrer de forma assíncrona (em fóruns) ou síncrona (em chats), sendo que a 



realização de chats ficará a critério dos tutores, e de comum acordo com os alunos. Dentre 

os materiais a serem utilizados, serão disponibilizadas videoaulas e todo o material estará 

disponível na plataforma Moodle, no endereço eletrônico da escola, assim como poderão ser 

utilizadas outras plataformas para atividades síncronas, como o Zoom. 

A implementação do curso irá contar com as exposições teóricas e práticas através de 

vídeos, fóruns de debates para a troca de experiências e estudo de caso-problema, inspirado 

em situação da realidade e que objetiva estimular o aluno à análise dos conceitos jurídicos 

envolvidos no caso, à interpretação da legislação pertinente e ao raciocínio sobre as 

hipóteses passíveis de aplicação. Os tutores também utilizar-se-ão de casos concretos ou de 

dúvidas dos participantes, para demonstrar a utilização do sistema. 

Quanto a atuação e responsabilidades dos cursistas, caberá aos/às participantes 

acessar o ambiente virtual de aprendizagem no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos da 

data de início do curso, sob pena de configuração de desistência. Incorrerá na conduta de 

evasão do curso o/a participante que não realizar a atividade avaliativa final do curso dentro 

do prazo estabelecido pelo instrutor. 

Exigir-se-á, para fins de certificação e aproveitamento do curso, que os/as 

participantes cumpram as seguintes atividades: 

i) realizar a leitura e assistir aos vídeos indicados no material; 

ii) interagir nos fóruns de discussão formativa; 

iii) realizar as atividades de aplicação em articulação com a tutoria – com o enfoque 

na prática docente. 

A aprovação no Curso resultará do aproveitamento correspondente a 75% da 

pontuação das atividades propostas, assim como frequência e participação em todas as 

unidades do curso. 

No que diz respeito à atuação do tutor, ele será responsável pelo direcionamento dos 

debates nos fóruns, bem como pelo esclarecimento de dúvidas e avaliação das atividades 

realizadas pelos alunos, de acordo com a proposta metodológica e avaliativa. 

Além disso, compete ao formador: 

 atualizar e complementar materiais didáticos para o aprimoramento da 

aprendizagem do aluno; 

 criar um clima de cooperação entre os participantes, com orientações para 

evitar críticas e julgamentos desnecessários; 

 incluir temas para discussão aberta nos fóruns de discussão formativa; 

estimular a participação dos alunos de forma colaborativa e crítica; 

 participar do processo de aprendizagem como mediador, encorajando os 

participantes a que se posicionem sobre o tema, explicitando os 

conhecimentos adquiridos; 

 planejar atividades de aplicação do conteúdo que serão realizadas e 

disponibilizadas pelos cursistas durante o desenvolvimento do curso; 
 



 responder aos questionamentos e às situações práticas propostas pelos 

cursistas, a fim de estimular a autonomia dos mesmos; 

 proceder à avaliação de aprendizagem dos participantes, com intenção 

formativa, tanto no decorrer do fóruns quanto ao final do curso; e responder, 

em até 24 horas, as dúvidas dos alunos relacionadas ao conteúdo 

 
AMBIENTAÇÃO: Os participantes, ao se inscreverem, receberão por e-mail todas as 

orientações para acesso às plataformas de cada atividade (logins e senhas e o passo-a- 

passo) –inclusive, a programação com os horários. 

A entrega da atividade ao final do curso será realizada por meio da plataforma 

Moodle. 

UNIDADES/TEMAS DE ESTUDO 

 

UNIDADE I: Resumo da Execução Penal e Atuação no SEEU 

 

Objetivos: 

Entender a relação existente entre a Execução Penal e as funcionalidades do perfil 

magistrado. 

 
Conteúdo 

Apresentação de resumo sobre o que é execução Penal, a história e as Características, 

Vantagens e funcionalidades do SEEU. 

 
Metodologia 

Aula síncrona mediada por tecnologia dialogada e com apresentação de slides/vídeo, 

material a ser disponibilizado no Moodle, atividade assíncrona de fórum/chat, leitura de 

material. 

 
Período: 21.06.2021 

Aula síncrona dia 21.06.2021, das 14:00h às 17:30h no Zoom. 

Atividade assíncrona: 30 minutos 

Carga horária Total: 4 horas-aula 

 
 
 

UNIDADE II: Perfil e movimentações de Secretaria, Distribuidor, Oficial de Justiça e Central 

de Mandados. 

 
Objetivos: 

Utilizar funcionalidades e navegar na usabilidade de módulos específicos do Sistema SEEU. 



 
Conteúdo 

Apresentação das funcionalidades dos módulos de movimentações de Secretaria, 

Distribuidor, Oficial de Justiça e Central de Mandados do SEEU. 

 
Metodologia 

Aula síncrona mediada por tecnologia, expositiva e dialogada, com apresentação de 

slides/vídeo, material a ser disponibilizado no Moodle, atividade assíncrona de fórum/chat, 

leitura de material 

Aula síncrona: 22 de junho das 14:00h às 17:30h no Zoom 

Atividade assíncrona: 30 minutos 

Carga horária Total: 04 horas-aula 

 

UNIDADE III: Assessoria de Gabinete e principais dúvidas. 

 

Objetivos: 

Utilizar funcionalidades e navegar na usabilidade de módulos específicos do Sistema SEEU. 

 

Conteúdo 

Apresentação das funcionalidades do módulo da Assessoria de Gabinete do SEEU. 

 

Metodologia 

Aula síncrona mediada por tecnologia, expositiva e dialogada, com apresentação de 

slides/vídeo, material a ser disponibilizado no Moodle, atividade assíncrona de fórum/chat, 

leitura de material. 

Aula síncrona: 23 de junho das 14:00h às 17:30h no Zoom 

Atividade assíncrona: 30 minutos 

Carga horária Total: 04 horas-aula 

 

UNIDADE IV: Cadastro e Implantação de Processos no SEEU. 

 

Objetivos: 

Treinar funcionalidades e usabilidade de módulos específicos do Sistema SEEU. 

 

Conteúdo 

Apresentação das funcionalidades do módulo para Cadastro e Implantação de Processos no 

SEEU. 

 
Metodologia 

 



SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Aula síncrona mediada por tecnologia, expositiva e dialogada, com apresentação de 

slides/vídeo, material a ser disponibilizado no Moodle, atividade assíncrona de fórum/chat, 

leitura de material. 

Aula síncrona: 24 de junho das 14:00h às 17:30h no Zoom 

Atividade assíncrona: 30 minutos 

Carga horária Total: 04 horas-aula 

 

UNIDADE V: Cadastramento e Movimentações de Audiências no SEEU. 

 

Objetivos: 

Treinar funcionalidades e usabilidade de módulos de cadastramento e movimentações de 

audiências específicos do Sistema SEEU. 

 
Conteúdo 

Apresentação das funcionalidades do módulo para Cadastramento  e Movimentações de 

Audiências no SEEU. 

 
Metodologia 

Aula síncrona mediada por tecnologia, expositiva e dialogada, com apresentação de 

slides/vídeo, material a ser disponibilizado no Moodle, atividade assíncrona de fórum/chat, 

leitura de material. 

Aula síncrona: 25 de junho das 14:00h às 17:30h no Zoom 

Atividade assíncrona: 30 minutos 

Carga horária Total: 04 horas-aula 

 
CRONOGRAMA 

21 de junho de 2021: Unidade I 

Aula síncrona dia 21 de junho das 14h às 17:30h no Zoom 

22 de Junho de 2021: Unidade II 

Aula síncrona dia 22 de junho das 14h às 17:30h no Zoom 

23 de Junho de 2021: Unidade III 

Aula síncrona dia 23 de junho das 14h às 17:30h no Zoom 

24 de Junho de 2021: Unidade IV 

Aula síncrona dia 24 de junho das 14h às 17:30h no Zoom 

25 de Junho de 2021: Unidade V 

Aula síncrona dia 25 de junho das 14h às 17:30h no Zoom 

 



 

As avaliações desta Escola Judicial do Amapá serão realizadas de acordo com as 

diretrizes basilares traçadas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM, constantes no Anexo-B da Resolução 07, de 07 de dezembro de 2017. 

O processo avaliativo será realizado a partir da integração das funções diagnóstica, 

formativa e somativa, visto ser considerado um processo dinâmico e presente em todos os 

momentos das ações educativas e, desta forma, permitindo o desenvolvimento de uma 

escola reflexiva. 

 
Sistemática de avaliação do cursista e do curso 

 
 

Avaliação de Aprendizagem será processual, conforme a participação do aluno nas discussões 

em sala e atividades de grupo. 

O sistema de avaliação está fundado em alguns pressupostos como: postura de participação, o 

interesse pelo aprendizado, o relacionamento interpessoal de colaboração, além de participações em 

todos os fóruns de debates e o cumprimento das demais atividades avaliativas dentro dos prazos 

estabelecidos. 

Para que a avaliação seja parte integrante do processo de aprendizagem, deverá estar vinculada 

aos objetivos propostos e ocorrer com base na execução das atividades planejadas pela equipe 

pedagógica da escola e pelo professor do curso de forma sistematizada, consoante às orientações e 

propostas do plano de ensino/curso. Para tanto, vamos utilizar as seguintes estratégias de avaliação: 

Avaliação do Aluno (para aprendizagem), Autoavaliação, Avaliação de Reação (curso e tutor). 

No cenário do ensino da magistratura, a orientação é que o foco da avaliação seja no contínuo 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem e suas reais condições de realização para o 

sucesso da prática pedagógica de forma vinculada ao trabalho judicante, considerando as características 

da avaliação formativa que ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

O método ativo escolhido visa aferir o saber-fazer de magistrados e servidores em relação à teoria 

e prática do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, bem assim a legislação, doutrina e a moderna 

jurisprudencial sobre execuções penais 

Portanto, a avaliação será individual, através da elaboração de relatório final,com estudo de caso, 

sobre os institutos básicos das execuções penais e a teoria e a prática do SEEU. 

Conforme os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e o feedback emitido pelos tutores, 

os cursistas deverão responder a uma avaliação objetiva sobre o Sistema Eletrônico de Execução 

Unificado, com 10 questões, teóricas-práticas, o que será valorado com o máximo de 100 pontos, 

considerando que a aprovação no Curso resultará do aproveitamento correspondente a 75% da 

pontuação das atividades propostas, assim como frequência e participação em todas as unidades do 

curso. O resultado da avaliação de aprendizagem a respeito do desempenho dos cursistas será expresso 

pelos resultados aprovado ou reprovado. 

Será realizada Autoavaliação, e esta não deve ser solitária, mas realizada de forma conjunta a 

outras estratégias avaliativas. Nesse processo, deve haver o envolvimento dos professores e de todos os 

alunos; deverá ser aplicada intencional e consciente de maneira a propiciar a metacognição - o que 



significa dizer que o aluno deve ser capaz de expressar, por meio de comunicação, o que aprendeu. 

A avaliação de desempenho, na modalidade de autoavaliação proporcionará melhorias na 

atuação dos sujeitos envolvidos no processo (aluno/professor/tutor) e refletirá favoravelmente no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

 
- Avaliação de Reação e de impacto. 

Sobre o curso será realizada com base nos seguintes quesitos: 

 O conteúdo ministrado satisfaz à expectativa de sua utilização para a atividade prática 

judicante? 

 A carga horária do curso foi satisfatória? 

 As técnicas tratadas no curso satisfazem às exigências diárias de exercício funcional dos 

magistrados e servidores? 

 O sistema de avaliação dos cursistas permitiu revelar suficientemente o grau de 

conhecimento que cada um obteve em relação ao curso? 

 O material utilizado permitiu aos cursistas acompanharem as aulas e a assimilarem 

adequadamente os assuntos tratados? 

 
Em face de cada quesito, a avaliação será expressa nos seguintes conceitos: 

□ totalmente satisfeito; 

□ satisfeito; 

□ insatisfeito; 

□ totalmente insatisfeito. 

 
 

Avaliação do ministrante pelos cursistas (Avaliação do desempenho do formador). 

Sobre o ministrante será realizada com base nos seguintes quesitos: 

□ A exposição acerca do aspecto prático e do conteúdo foi clara e assimilável? 

□ O ministrante cumpriu o conteúdo programático do curso de forma satisfatória? 

□ Houve boa integração entre os cursistas e o ministrante? 

 
 

Em face de cada quesito, será expressa da seguinte maneira: 

□ totalmente satisfeito; 

□ satisfeito; 

□ insatisfeito; 

□ totalmente insatisfeito. 

 
 

Avaliação da Instituição pelos cursistas (Avaliação Institucional). 

Sobre a Instituição será realizada com base nos seguintes requisitos: 

□ As condições do espaço físico onde desenvolve as atividades profissionais ou as atividades 

discente foram satisfatórias? 

□ Os equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de ensino foram adequados? 

Em face de cada quesito, será expressa da seguinte maneira: 



□ totalmente satisfeito; 

□ satisfeito; 

□ insatisfeito; 

□ totalmente insatisfeito. 

 
 

Avaliação de Impacto: 

A avaliação de impacto será realizada para demonstrar resultados e impactos da formação 

realizada no trabalho. Analisa, portanto, o comportamento na atividade judicante, verificando se o 

profissional está aplicando o que foi aprendido durante a ação educativa. O nível de mudança 

organizacional, por sua vez, identifica as alterações que podem ter ocorrido no desempenho da 

organização, em decorrência das ações educacionais realizadas e da conseqüente aplicação do 

aprendido (Enfam – Resolução 07/2017). 

Avaliação de impacto que será proposta por esta EJAP analisará a efetividade dos conhecimentos 

aprendidos no curso dentro do ambiente de trabalho do magistrado concluinte, através de formulário 

próprio, que será aplicado 30 dias após o término do curso e deverá conter critérios específicos da 

matéria em questão. 

A prática pedagógica para a realização da avaliação de impacto deverá conter os seguintes 

critérios apoiados em uma ação de registro reflexivo com respostas aos seguintes quesitos: 

□ Quais teorias, métodos e técnicas aprendidas durante o curso estão sendo utilizadas nas 

ações cotidianas de trabalho? 

□ Quais práticas assimiladas durante o curso podem ser observadas no trabalho judicante? 

□ Faça uma crítica/autocrítica revelando de forma sucinta o que aprendeu de mais relevante ou 

o que deixou de aprender durante o curso, necessário às atividades da magistratura. 

 
E a partir dos resultados das avaliações serão percebidas as inovações e as mudanças, 

produzidas nas diversas instâncias das atividades judicantes.. 

 
4 - Aprovação e requisito para emissão do certificado. 

 
 

O conceito mínimo necessário à certificação do curso é REGULAR. 

Além disso, os cursistas deverão ter a freqüência obrigatória de 100% (cem por cento) às aulas. 

Os certificados serão disponibilizados após a correção da atividade final e ficarão disponíveis no 

Sistema EDUCAENFAM para impressão. 

 

CRITÉRIOS PARA A CERTIFICAÇÃO 

 

O conceito mínimo necessário à certificação do curso é BOM, segundo os critérios 

muito bom,bom,regular ou insuficiente. 

Além disso, os cursistas deverão ter a freqüência obrigatória de 100% (cem por 

cento) às 
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