RELATÓRIO DE GESTÃO 2019
1 – Gestão de Pessoas: (quantitativo de cursos, palestras, eventos culturais, capacitação
interna)
A Escola Superior da Magistratura ofertou 58 cursos de formação continuada (EaD e presencial)
para magistrados, sendo 18 nos polos de aprendizagem do interior do Estado (Crato, Iguatu e
Sobral), 38 na sede da Esmec em Fortaleza. Destes cursos, 2 foram na modalidade a distância
(EaD), capacitando, ao todo, 231 magistrados que deram a oportunidade a todos eles de cursar
as 40 horas/aula exigidas pelas normas da Enfam, totalizando 1.170 horas/ aula.
Foram credenciados 14 cursos junto à Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados e Servidores).
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Por meio de convênio celebrado entre a Universidade Estadual do Ceará – UECE e o Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, a Escola oferta, atualmente, a segunda turma, na sede da Esmec,
do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, frequentado por 40 servidores e
agentes públicos das instituições públicas que integram a Rede Estadual de Escolas de Governo
do Estado do Ceará, dentre os quais integrantes do Poder Judiciário Estadual.
O Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Processo Civil teve sua última disciplina ofertada em
novembro da V Turma, na qual encontra-se em período de qualificação das monografias.
A Foram realizados 4 eventos voltados à qualidade de vida dos servidores da Esmec, 2
lançamentos de livros, 12 palestras jurídicas e 3 cursos ou treinamentos de capacitação interna
(para pessoal da Esmec), totalizando 15 h/a, além de oportunizada a participação em outros
cursos, ofertados em articulação com a Secretaria de Gestão de Pessoas ou outras instituições.
A Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho realizou a reorganização estrutural e do
acervo, com a elaboração e readequação dos documentos informacionais para melhor atender ao
usuário.
Este ano, foi lançado o projeto Justiça Literária, que consiste em trocas de livros nos eventos
realizados na Esmec. Realização de eventos de valorização do livro e da leitura, como o

Literatura em Movimento e a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.
Em 2019, a Biblioteca obteve uma média de 89% de avaliações positivas na pesquisa de
satisfação dos usuários.
3 – Gestão Estratégica?
A ESMEC acompanha por reuniões mensais, o Planejamento Estratégico da Escola. São 19
indicadores divididos em 7 objetivos. Até o mês de dezembro a Escola cumpriu 82% do
planejado para 2019.
6 – Otimização dos Procedimentos
Com o intuito de otimizar todos as rotinas da Esmec em 2019, foram mapeados 7 processos de

trabalhos, sendo:
➢ 3 processos de trabalho da Biblioteca:
•

Circulação (empréstimo, renovação, reserva e devolução de obras);

➢ 1 processo de trabalho da Revista Themis:
•

Editoração da Revista Themis;

➢ 3 processos da Coordenadoria Administrativa e Financeira:
•

Reserva de salas;

•

Notícias de eventos no site;

•

Realizar palestras.

7 – Comunicação
Alinhada com o objetivo estratégico de “disseminar conhecimento como forma de interlocução
com a sociedade”, constante do seu Plano Estratégico institucional, a Escola Superior da
Magistratura do Estado. do Ceará (Esmec) possui perfis nas redes sociais:
➢ Facebook <https://www.facebook.com/esmectjce>;
➢ Instagram <https://www.instagram.com/esmectjce/>; e
➢ Youtube <https://www.youtube.com/channel/UcflZf-IwUxaCfiCnfsDf-ig?
view_as=subscriber>.
Outra meio de comunicação utilizado é o site institucional (http://esmec.tjce.jus.br/),
constantemente atualizado com conteúdo sobre cursos de formação continuada, pós-graduação

lato sensu (Especialização e MBA) e stricto sensu (Mestrado) e eventos ofertados pela Esmec.
Até dezembro de 2019, o site alcançou 155.888 visualizações.
Como inovação para otimizar a relação da Esmec com os integrantes do Poder Judiciário e
público em geral que participa dos cursos e eventos, a Escola passa a utilizar o sistema Minha

Esmec para realizar inscrições para cursos e eventos, permitindo ainda o acesso a históricos
acadêmicos, declarações e certificados emitidos pela Escola. O Minha Esmec é um portal
preparado para funcionar nos principais navegadores, tanto no desktop como em tablets e

smatphones.

8 – Outras ações
Visando disseminar o conhecimento como forma de interlocução com a sociedade, a Esmec
promove diversos eventos não jurídicos. Até dezembro de 2019 promovemos 29 palestras,
abordando as mais diversas temáticas.
No mês de novembro, a Escola promove o II Esmec Artes. Nesta ocasião, contou com uma
programação diversa e aberta ao público, contemplando atividades envolvendo música, teatro,
dança, fotografia, literatura e cinema.
Em parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza, a Esmec recebeu a exposição “Irmãos
Vargas”, da coleção Paula e Silvio Frota, do acervo do museu, e a palestra “O que as imagens
querem” na abertura do Esmec Artes, com o fotógrafo Silas de Paula e uma oficina de fotografia
com celular. A programação completa contou com as apresentações de danças realizadas por
estudantes da Escola Dáulia Bringel e do Colégio Batista Santos Dumont, do grupo cearense
“Cambada de Teatro” apresentando a peça teatral “Até o homem mais justo cai sete vezes ao
dia”. Voltada para o público infantil, o grupo Cantando e Contando da Rede de Leitura Jangada
Literária realizou uma contação de histórias para as crianças da Creche do Poder Judiciário.
Houve também a exposição do documentário “Os últimos cangaceiros”, dirigida pelo cearense
Wolney Oliveira com mesa de debate. A parte musical incluiu apresentação musical com três
corais: Coral do TJCE, Coral Soul Cantor e Coral da Escola de Artes Betel além da banda Tributo
a Belchior apresentando sucessos do cantor e compositor sobralense no encerramento,
totalizando cerca de 18 horas de programação cultural.

