
  

Caros Cursistas,

De acordo com o Planejamento Estratégico 2011/2013, a visão deste Tribunal é “ Ser referência no 

cenário nacional como padrão de excelência nos serviços prestados à sociedade para a realização 

da justiça.” Nesse sentido, a Diretoria de Recursos Humanos considera imprescindível promover a 

formação continuada de todos os servidores.

A Educação a Distância (EaD) é um dos recursos que serão utilizados pelo Poder Judiciário de 

Goiás  para oportunizar a gestão do conhecimento, o gerenciamento das informações e a padroni-

zação das rotinas e dos procedimentos nos serviços realizados diariamente em todas as áreas.

Vamos conhecer mais sobre a EaD no Poder Judiciário de Goiás nos próximos slides.
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       EaD no TJGO

Planejamento Estratégico  2011/2013

Meta 15: 

Promover, anualmente, 30h de capacitação per 

capita,  garantindo um mínimo de 15h para cada 

servidor.



  

            

       EaD no TJGO

Projeto Estratégico: EAD

Estudar e implantar um modelo de EAD que 

atenda às necessidades do TJGO.Planejamento Estratégico  2011/2013



  

            

       EaD no TJGO

Objetivos:

● otimizar e ampliar as ações de capacitação 
no TJGO;

● fomentar estudos e pesquisas sobre o 

Poder Judiciário;

● implementar a gestão do conhecimento no 

âmbito do Poder Judiciário. 
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       EaD no TJGO

Vantagens da EaD: 

● rompe com as barreiras de distância e tempo;

● potencializa a integração entre os participantes, 

promovendo discussões rápidas e documentadas;

● celeridade no gerenciamento das informações;
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Para conhecer mais sobre o Planejamento Estratégico do TJGO, disponibilizamos nesta unidade um arquivo

com todo o Plano Estratégico 2011/2013.

Sugerimos que vocês leiam com atenção as páginas 66 e 67, que têm informações sobre a capacitação neste

Tribunal.

Depois de conhecer a perspectiva da EaD no Poder Judiciário de Goiás, de ter lido o texto sugerido: “O que é
Educação a distância”, escrito pelo Professor José Manuel Moran, participe do Fórum de Discussão, que está 
disponível ao final desta unidade.
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