
Curso Trello – Abordagem Prática 1 

Escola Judicial do Amapá - EJAP 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
Escola: Escola Judicial do Amapá 
Diretora: Desembargadora Sueli Pereira Pini 
Endereço: Av. Duque de Caxias, 1142, 2º andar Edifício Office Araguari, Centro, Macapá/AP 
Telefone: (96) 3312-3827 e 3312-3828 
Endereço eletrônico: ejap.jus@gmail.com / ejap@tjap.jus.br 
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 
Nome: Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU 
Modalidade: Remoto 
Carga Horária: 20 horas-aula 
Público-alvo: Magistrados, Membros do Ministério Público, Defensores Públicos e  
Servidores. 
Período de Inscrição de Colaboradores Internos/EJAP: CORREGEDORIA TJAP 
Período de Realização: 28/06 a 02/07 (turmas manhã e tarde) e 02 a 06/08 (turma 
manhã)  
Número de Vagas: 40 
Número de Turmas: 3 
Local de Realização: EJAP/Plataforma da Escola 
MINISTRANTE 
João Teixeira de Matos Júnior: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Macapá. Pós-
graduado em Processo Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Coordenador do 
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do 
Amapá. Professor Convidado do Curso de Pós-graduação da Escola Superior da Advocacia – 
Secção do Amapá. 
 
Raimundo Augusto Brito Pinheiro: Assessor Jurídico na Vara do Tribunal do Júri. Pós-
Graduação em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC 
Minas (2019). Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Gama 
Filho - UGF (2013). Graduação em Direito pela Universidade da Amazônia (2004). 
MODALIDADE: 
[] presencial             [_X_] a distância       [__] semipresencial, com ____% horas presenciais  
TIPO: 
[x] Curso de Formação Inicial  
[   ] Curso de Vitaliciamento 
[   ] Curso de Formação Continuada 
[   ] Curso de Formação de Formadores 
[   ] Outro. Indicar:_______________________________________ 
 
EMENTA: 
1. INTRODUÇÃO AO SEEU. 2. DISTRIBUIÇÃO DA CARTA GUIA; 3. CADASTRAMENTO E 
IMPLANTAÇÃO NO SEEU; 4. CONCLUSÃO E ATOS DO JUIZ E ASSESSORES; 5. ORDENAÇÃO DE 
ATOS E CUMPRIMENTOS NA SECRETARIA; 6. FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DO ABERTO E 
AUDIÊNCIAS; 7. PENA SUBSTITUTIVA E MEDIDA DE SEGURANÇA; 8. ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL; 9. PENA DE MULTA; 10. GESTÃO DA UNIDADE JUDICIÁRIA. 
JUSTIFICATIVA: 
Este projeto tem por objeto nortear o Curso sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - 
SEEU, no qual visa o aprimoramento técnico dos Magistrados e Servidores na utilização da 
referida plataforma. Trata-se de curso de curta duração que tem a finalidade precípua de atender à 
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necessidade de capacitação dos Magistrados e Servidores no que se refere a alimentação e 
utilização do Sistema SEEU, habilitando-os para o exercício das atividades de gabinete e 
secretaria. 
OBJETIVO GERAL 
Disponibilizar aos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário conhecimento técnico 
visando o correto manuseio ao Sistema SEEU, necessário para prestação jurisdicional. Dessa 
forma, espera-se que os concludentes possam desempenhar suas atividades com maior grau 
de confiabilidade, objetivando a alimentação correta do sistema. 
PLANEJAMENTO DA PROGRAMAÇÃO 
A EJAP possui corpo técnico especializado para EaD cujos profissionais operam em articulação e 
interação constante com os tutores e os cursistas, garantindo unidade, celeridade e viabilidade técnica 
para as ações remotas e de EaD. Nesse sentido apresentamos como ocorre parte desse trabalho neste 
curso em especial: 

Mídias utilizadas para apresentar/veicular o conteúdo: serão utilizadas fontes e recursos didáticos 
para o desenvolvimento dos conteúdos, nomeadamente fontes de bibliografia para leitura (textos), 
links para exibição de vídeos e fóruns de discussão, dentre outros recursos disponíveis no ambiente 
virtual de aprendizagem da EJAP, através de sua plataforma Moodle. Ademais, para a realização do 
ensino remoto, será utilizada ferramenta de videoconferência Cisco Webex, Google meet ou similar. 

Formas de interação: a interação entre os cursistas, bem assim entre o tutor e os participantes, dar-
se-á por intermédio da ambientação dos formandos, pelo estímulo ao debate nos fóruns de discussão, 
pelos recursos de troca de mensagens (chat) para apresentação e superação de dúvidas, dentre outras 
estratégias de engajamento.  

Atuação e responsabilidades do tutor: competirá ao tutor organizar e disponibilizar as fontes para 
estudo indicadas no programa do curso, além de fomentar as discussões, mediando sua interação, por 
intermédio dos fóruns de discussão previamente planejados. Ademais, deverá ainda esclarecer dúvidas 
e oferecer o devido feedback das atividades realizadas, bem como avaliar cada etapa do processo 
formativo. Para tanto, deverá observar a proposta metodológica e de avaliação indicadas no plano de 
curso, estimulando a participação de todos/as os/as cursistas e criando um clima de cooperação.  

Atuação e responsabilidades dos/as 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 tutor.  
Exigir-se-á, para fins de certificação e aproveitamento do curso, que os/as participantes cumpram as 
seguintes atividades:  
i) realizar a leitura de material indicado (10 pontos);  
ii) interagir nos fóruns de discussão formativa (30 pontos, sendo 10 pontos para cada fórum/unidade);  
iii) realizar as atividades de aplicação em articulação com a tutoria – com o enfoque na prática docente 
(45 pontos, sendo 15 pontos para cada atividade/unidade); e  
iv) entregar trabalho individual final, a ser elaborado de forma orientada (15 pontos). 
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. 



PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CARGA 
HORÁRIA 

METODOLOGIA (Métodos Ativos) AVALIAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 

1 - Prover o correto 
manuseio do Sistema 
SEEU. 

 Introdução ao SEEU - Distribuição da Carta 
Guia - Cadastramento e Implantação no 
SEEU. 

4h 

Ambientação (um dia):  28 de junho de 2021 (1ª 
Turma manhã e 2ª Turma tarde) - 2 de agosto de 
2021 (3ª Turma manhã) 
 
Palestra com recursos audiovisuais e exercícios. 

Interação com os 
participantes. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CARGA 
HORÁRIA 

METODOLOGIA (Métodos Ativos) 
AVALIAÇÃO DE 

APRENDIZAGEM 

2 - Aprimorar e 
fortalecer a 
atividade de 
gabinete e 
secretaria. 

 Gestão das Unidades Judiciárias no ambiente 
do SEEU.  

 Ordenação de atos e cumprimentos na 
secretaria - Fiscalização de condições do 
aberto e audiências. 

4h 

Unidade II: 29 de junho de 2021 (1ª Turma 
manhã e 2ª Turma tarde) - 3 de agosto de 2021 
(3ª Turma manhã) 
 
 
Palestra com recursos audiovisuais e exercícios. 

Interação com os 
participantes. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 
METODOLOGIA (Métodos Ativos) 

AVALIAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 

3 - Aprofundar 
conhecimentos 
acerca do Sistema 
SEEU; execução de 
pena privativa de 
liberdade; pena 
restritiva de direito; 
medida de segurança 
e acordo de não 
persecução penal. 

 Pena substitutiva e medida de segurança - 
Acordo de não persecução penal - Pena de 
multa 

4h  

Unidade III: 30 de junho 2021 (1ª Turma manhã 
e 2ª Turma tarde) - 4 de agosto de 2021 (3ª 
Turma manhã) 
 
 
Palestra com recursos audiovisuais e exercícios. 

Interação com os 
participantes. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 
METODOLOGIA (Métodos Ativos) 

AVALIAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 

4 – Gestão no 
controle dos 
benefícios dos 

 Controle dos benefícios dos apenados: 
indulto, comutação, progressão de regime, 
prescrição executória e término de pena. 

4h  
Unidade IV: 1 de julho 2021 (1ª Turma manhã e 
2ª Turma tarde) - 5 de agosto de 2021 (3ª Turma 
manhã) 
 

Interação com os 
participantes. 



PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES 

apenados.  
Palestra com recursos audiovisuais e exercícios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CARGA 

HORÁRIA 
METODOLOGIA (Métodos Ativos) 

AVALIAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 

5 - Aprimorar e fortalecer a 
atividade de gabinete e 
assessoria. 

 Conclusão e atos do Juiz e Assessores  4h  

Unidade V: 2 de julho 2021 (1ª Turma 
manhã e 2ª Turma tarde) - 6 de agosto de 
2021 (3ª Turma manhã) 
 
 
Palestra com recursos audiovisuais e 
exercícios. 

Participação nas 
simulações 
propostas e 
participação no 
Fórum de 
Discussões mais 
envio de tarefas no 
moodle. 

 

CARGA HORÁRIA REMOTA – 
Aulas síncronas 

20 horas-aula por 
turma 

CARGA HORÁRIA VIA EAD 20 horas-aula por 
turma 

 



PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES 

 

AVALIAÇÕES: do curso, de reação e de impacto. 
A avaliação de aprendizagem compreende o processo formativo contínuo, realizado durante todo o curso, com 
o objetivo de verificar o desenvolvimento das capacidades definidas nos objetivos específicos, tomando-se por 
base a participação dos formandos nas ações educativas propostas em sala de aula. Destaca-se, ademais, a 
capacidade de análise, síntese e julgamento do conteúdo, relacionando-o com a realidade concreta da 
profissão. O conjunto de tais atividades possibilitará a aferição da capacidade de aplicação do conhecimento 
teórico à prática, para tanto, o engajamento nas atividades desenvolvidas, a compreensão dos conceitos 
apresentados e o uso dos conhecimentos compartilhados nas soluções apresentadas aos desafios propostos. 
Além disso, para fazer jus à certificação de participação com aproveitamento, exigir-se-á frequência mínima 
igual ou superior a 75% da carga horária do curso. 
Ao término do curso, os alunos farão a avaliação do domínio do conteúdo dos docentes e a forma de explaná-
lo, as inovações apresentadas sobre o assunto, além da metodologia utilizada, levando-se também em 
consideração a capacidade de interação com os cursistas e o material didático disponibilizado – avaliação de 
reação. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
Curso SEEU. 
Disponível em: EJAP ZOOM 
 
Consulta aos sites: 
 https://www.cnj.jus.br/ 
 https://seeu.pje.jus.br/seeu/ 

...... 

 

ACESSO À BIBLIOGRAFIA INDICADA: 

Biblioteca  ( ) 
Bibliotecas Virtuais  
Revista dos Tribunais ( ) 
Revista Thomson Reuters ProView ( ) 
Minha Biblioteca Digital ( ) 
Biblioteca do Tribunal de Justiça  (  ) 
Internet (X) 
Outros (X) 

 

Responsável: 

 

João Teixeira Matos Júnior 

Instrutor 

 

Raimundo Augusto Brito Pinheiro 

Instrutor 


