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... grandes coisas, em termos de negócios,
 nunca são feitas por uma pessoa. 

São feitas por uma equipe de pessoas
Steve Jobs



1. ESCOPO

A EJAP, cumprindo sua missão de promover o desenvolvimento dos colaboradores do

TJAP, criou o “Programa interAÇÃO - Gestão do Conhecimento”

A ideia é nivelar conhecimentos através de um Programa de uniformização de informação

administrativa, com objetivo de uniformizar informações entre os setores do TJAP.

Para execução deste programa, se faz uso destes alicerces: 

 Os  fomentadores  seriam  servidores  ou  magistrados  com  Experiência  e

conhecimento comprovados, na gestão atual ou gestões passadas;

 Os círculos serão fomentados por 02 colaboradores;

 Se fará uso da estratégia educacional de Trilhas de Aprendizagem, onde serão

realizados 06 círculos de diálogos, com carga-horária parcial de 04hs;

 Os fomentadores terão o apoio pedagógico da EJAP no desenvolvimento de seus

slides e material didático;

 Com frequência quinzenal, o grupo vai se reunir na EJAP 2x por mês, sempre às 2a-

Feiras,  para  aprender  as  áreas  temáticas  que  este  programa  se  destina  a

desenvolver. 

 Público-Alvo: líderes, magistrados e servidores CDS e FCs, e quem mais desejar se

capacitar. 



2. PORQUE APRENDER?

Nos anos 90, o conceito de aprendizagem organizacional se tornou famoso, onde a a

competitividade  levou  as  empresas  re-organizarem  o  foco  da  gestão,  em  que  os

processos são o foco de análise. 

Este novo conceito mudou o foco,  que antes era buscar  resultado a qualquer  preço,

passou a analisar como os processos de aprendizagem poderiam alavancar resultados

para 2a empresa.

De  acordo  com  Prof.ª Me.  Renata  Burgo  Fedato  (2014),  esta  análise  deve  aferir:

P1. quais valores se desenvolveriam?

P2. quais lideranças deveriam ser desenvolvidas?

P3. quais políticas internas seriam modificadas?

P4. quais habilidades seriam valorizadas?

P5. quais competências seriam desenvolvidas?

Os resultados desta  análise,  permitiriam,  em tese,  medir  o  diferencial  competitivo  da

organização.  

Estes tópicos serão retomados mais adiante!



Para  este  diferencial  competitivo  alavancar  o  desenvolvimento  da  organização,  e

principalmente  eliminar os fatores que estão impedindo seu crescimento, Senge (2011)

ensina que é necessário o domínio de quatro aspectos: 

A1. qual o nível de domínio pessoal?

A2. quais são os modelos mentais?

A3. como se dá a visão compartilhada? 

A4. qual nível da aprendizagem em equipe?  

Na prática, recuperando os 2 tópicos anteriores, estes conhecimentos se tornam saberes

quando aplicados à realidade deste programa, e se pode visualizar assim:

P1. quais valores se desenvolveriam?
 = Ética, colaboração e aprendizagem 

P2 quais lideranças deveriam ser desenvolvidas?
= líderes, magistrados e servidores CDS e FCs

P3 quais políticas internas seriam modificadas?
= uniformizar informações entre os setores do TJAP.

P4 quais habilidades seriam valorizadas?
= trabalho em equipe e colaboração 



A1. Domínio pessoal: 
= potencializar habilidades + desenvolver competências 

A2. Modelos mentais: 
= percepção do que se faz e como pode ser melhorado

A3. Visão compartilhada:  
 = foco comum=  NOSSO TJAP. Nós somos o TJAP!

A4. Aprendizagem em equipe: 
= inteligência do grupo. Sintonia das ações. Compartilhar melhores práticas. 

A ideia até aqui, foi construir um saber que leve a compreensão de
que  o  desenvolvimento  de  uma  organização  só  atinge  sua
plenitude quando as equipes estão em sintonia, e esta sintonia se
atinge com trocas de dados e informações.

E assim, com base no que se expôs, 

a EJAP apresenta o “Programa InterAÇÃO”



2.1 Porque INTERAÇÃO?

Se buscou em Mattar (2009) conhecimentos sobre isso.

A interação ocorre exclusivamente entre pessoas, e somente quando as atitudes e ações

destas geram vários feedback para outras pessoas e para a sociedade. 

As ações seriam resultantes de como as pessoas se relacionaram, com influência do

ambiente em que se encontram. 

Embora  Mattar  (2009)  entenda  como  impossível  definir  o  que  é interação,  face  aos

inúmeros significados que autores concedem  à palavra,  em seu blog1 faz  a seguinte

diferenciação: 

 Interação: comunicação entre pessoas. 

 Interatividade: comunicação entre pessoas através de máquinas.

E assim,  se entende que o  termo INTERAÇÃO tem total  analogia  com este  projeto,

descrito a seguir, vez que as pessoas estarão reunidas na EJAP, ensinando em formato

de aprendizagem colaborativa.

Assim, este programa de educação corporativa foi denominado InterAÇÃO, pois apesar

de todo o suporte tecnológico que está disponível, o foco é pessoas reunidas em prol da

melhoria em seus campos de atuação dentro do TJAP.

1 Capturado em www.demattar.com



2.2 E porque Círculos de Diálogos?

Na Pedagogia Empresarial se tem o termo Gestão do Conhecimento, que é o ato de

“identificar e analisar os conhecimentos disponíveis e desejáveis para o desenvolvimento

da organização”.

Assim, se pode entender que é necessário expor os conhecimentos sobre o Tribunal,

para que se defina como serão usados para melhoria das entregas de cada serviço.

Este alinhamento pode ser alcançado com a metodologia de “Círculos de Diálogos”, onde

o espírito de aprendizagem colaborativa leva colegas a formarem colegas, através do

compartilhamento de conhecimentos acerca do Tribunal.

Estes conhecimentos serão alinhados de forma específica para cada Setor, construindo

saberes que levem a melhor produtividade.



3. Como o Programa se desenvolve?

O  “Programa  InterAÇÃO  –  Círculos  de  Diálogo”,  será  realizado  quinzenalmente,  em

encontros de 4h/a, onde 02 colaboradores do TJAP irão explanar sobre uma temática da

área em que atuam.

Estes colaboradores, farão uso desta metodologia:

 Explanação (Conceitos e Fundamentos)

 Compartilhamento (Como ocorre no TJAP)

 Inserção (Como cada um poderá se inserir para melhorar)



4. ÁREAS TEMÁTICAS

CÍRCULO 1: Planejamento Estratégico | JOB e ROSYWAN

 Fundamentos do P.E. (Conceitos e Panorama Histórico)
 O Planejamento Estratégico do TJAP (2015-2020)
 O papel individual no P.E.

CÍRCULO 2: Planejamento Orçamentário e Execução Financeira | FRANCYS e GLÁUCIO

 Fundamentos do P.O e da E.F(Conceitos e Panorama Histórico)
 Como se realiza no TJAP a P.O./E.F.
 O papel individual no P.O./E.F.

CÍRCULO 3:  Como Administrar por competências | DIEGO e JESUS

 Fundamentos da Gestão por Competências (Conceitos e Panorama Histórico)
 GpC no TJAP
 O papel individual na GpC

CÍRCULO 4: Gestão Judiciária | Des. Carmo + Dr. Biachinni | 17/JUN
 O Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas
 Otimização de Serviços
 O Papel individual para aprimorar a Gestão Judiciária



CÍRCULO 5: Educação Corporativa | Paulo Guerra + Marcos Mendes | 01/JUL
 Fundamentos de E.C. (Conceitos e Panorama Histórico)
 O Papel da EJAP no contexto do TJAP 
 O Papel individual na Formação de Carreiras

CÍRCULO 6: Comunicação & Marketing | BERNA e MÁRCIA | 15/JUL
 Fundamentos de Comunicação e Marketing (Conceitos e Panorama Histórico)
 Especificidades da Comunicação e MKT no TJAP
 O Papel individual na C&MKT

CÍRCULO 7: Gestão de Conflitos | Erisevelton
 Política de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores
 Liderança de Equipe
 O Papel individual para um ambiente de trabalho harmônico



5. CRONOGRAMA

Os círculos serão realizados nas 1a e 3 a segundas-feiras de cada mês, de 8h às 12:20h, 
(com intervalo de 20min) conforme planejamento abaixo:

 Círculo 1: 13 e 14/MAI

 Círculo 2: 20/MAI

 Círculo 3: 03/JUN

 Círculo 4: 17/JUN

 Círculo 5: 01/JUL

 Círculo 6: 15/JUL

 Círculo 7: 05/AGO



6. EJAP | ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA EJAP

 Conselho Administrativo-Pedagógico

. Desembargador Carlos Augusto Tork de Oliveira

. Desembargador Carmo Antônio de Souza

. Desembargador Agostino Silvério Junior

. Juíza Elayne Ramos Cantuária

. Juíza Larissa Noronha

. Servidora Jayne Ferreira Esteves

 Diretor-Geral: Desembargador Carlos Augusto Tork de Oliveira

. Secretário-Executivo: Paulo Fernando Batista Guerra

. Divisão de Seleção, Treinamento e Formação: Lilian Ferreira

. Divisão de Documentação e Informação: Camila Vieira

  Equipe Técnico-Pedagógica: 

. Adriana Pelaes 

. Linaldo Souza

. MacDoweel Pureza

. Marcos Mendes

. Wesley Cavalcante


