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Educação a Distância facilita capacitação 
na Justiça Federal da 5ª Região
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Seminário de Atualização Institucional termina hoje

Confraternização dos aprendizes

Quarta Turma

Lázaro Guimarães  
é mediador em  
Congresso do MP

esde a implantação da Edu-
cação a Distância no Tri-
bunal Regional Federal da 

5ª Região - TRF5, em 2009, 471 
alunos de todos os estados que 
compõem a 5ª Região já foram 
beneficiados pela modalidade, 
oferecida pelo Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
(NDRH). Com a criação do Portal 
EaD (http://ead.trf5.jus.br/), ser-
vidores e magistrados podem 
participar de diversos cursos em 
ambientes virtuais, com temas re-
lacionados à Gestão de Processos, 
Docência Online e Liderança, por 
exemplo. Nessa página, o aluno, 
além de ter acesso aos materiais 

do curso, pode 
discutir com ou-
tros usuários do 
fórum e conversar 
através do chat. 
Os cursos são realizados através 
da plataforma Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), um software livre de 
apoio à aprendizagem, e contam 
com tutores, que fiscalizam a par-
ticipação dos alunos, orientam em 
relação aos conteúdos e encami-
nham material adicional, além de 
sanar dúvidas que possam surgir. 
Vantagens - De acordo com a di-
retora do NDRH, Nathiene Alencar, 
a praticidade e comodidade são 

grandes vantagens, 
já que as aulas po-
dem ser assistidas 
até mesmo em casa, 
e sem perder qua-

lidade na capacitação. “Com os 
cursos online é possível também 
atender mais servidores do que 
seriam atendidos em cursos pre-
senciais”, esclarece. Atualmente, 
dois cursos estão em andamen-
to: para a Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte está sendo ofe-
recido o curso “Desenvolvimento 
de Competências Gerenciais”; e 
para a Seção Judiciária do Ceará, 
“Gestão de Processos Aplicada ao 
Judiciário”. 

Com a palestra “Segurança no 
Poder Judiciário”, o NDRH se 
encerra hoje o ciclo de pales-
tras do Seminário de Atuali-
zação Institucional. Durante o 
encontro, o capitão da Polícia 
Militar de Pernambuco, Allan 
Denizard, vai discorrer sobre os 

O desembargador federal Lázaro 
Guimarães será o moderador do 
painel “Desafios da cobertura 
impressa e digital do Ministé-
rio Público e do Judiciário”, que 
acontece hoje, às 15h, em Bra-
sília. O evento faz parte do III 
Congresso Brasileiro de Gestão 
do Ministério Público (MP). O 
congresso este ano tem como 
tema “Executando a estratégia”.

A festa de confraternização dos 
estagiários de nível médio será 
realizada no dia 17 de dezembro, a 
partir das 18h, no Anexo I do TRF5. 
Realizada com recursos 
dos próprios estagiários, 
a festa é aguardada com 
ansiedade pelos jovens 
por causa da escolha do 
Garoto e Garota Apren-
diz 2012. Além da vota-
ção do casal, a progra-
mação deste ano conta 
com sorteio de brindes, 

O presidente da Quarta Turma, de-
sembargador federal Edilson Nobre, 
informa que a sessão de julgamen-
to do dia 11/12 será realizada ex-
cepcionalmente às 9h, e não às 14h, 
como ocorre normalmente. Partici-
parão da sessão os desembargado-
res federais convocados Ivan Lira e 
André Luis Tobias Granja.

aspectos que envolvem a segu-
rança do Judiciário.  As palestras, 
voltadas para os agentes de se-
gurança da Justiça Federal na 5ª 
Região, iniciaram em junho passa-
do. Durante esse período, foram 
discutidos temas relacionados 
a eventos e cerimônias; crimes, 

violências urbanas e prevenção 
situacional; direção defensiva; 
acidentes no lar e no ambiente 
profissional; infração de trân-
sito; segurança da informação, 
entre outros. A última palestra 
será realizada, a partir das 14h, 
na Sala das Turmas.

bingo e apresentações de talentos 
culturais. Os estagiários ainda rece-
berão presentes de Natal, enviados 
pelos seus respectivos setores.


