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A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) é
órgão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e foi criada pela Lei Estadual nº 11.203, de 17 de junho de 1986.
CONHEÇA NOSSA EQUIPE

MISSÃO
Capacitar os integrantes do Poder Judiciário do Estado do Ceará para aprimorar a prestação jurisdicional e disseminar conhecimento.

VISÃO
Ser referência nacional em escola judicial, reconhecida pela excelência das suas ações
educacionais

VALORES
• Igualdade;
• Liberdade de expressão;
• Pluralidade de ideias;
• Diversidade;
• Acessibilidade;
• Meritocracia;
• Transparência;
• Inovação.

saiba
mais

Formação Inicial de Magistrados
Durante o quadriênio, foram realizadas duas
turmas do Curso Oficial de Formação Inicial
de Juízes Substitutos, etapa obrigatória do
processo de vitaliciamento.
Em abril de 2017, foi continuada a quinta edição do curso, com a realização da segunda turma, que formou 30 alunos.
Já em 2020, foi realizada a sexta edição, com
31 alunos, iniciada em março de 2020. Por
efeito da suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia, a Esmec reuniu
esforços para adaptar o curso para que a carga
horária pudesse ser cumprida em isolamento
social. Até o final de 2020, foram cumpridas
450 h/a, 88,3% da carga horária.

Formação Continuada

Formação de Formadores

Em conformidade com as regras da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam), a oferta de cursos
de Formação Continuada é uma atividade
fundamental da Esmec. Durante o quadriênio, a Esmec credenciou 60 cursos com a
Enfam. Ao todo, 358 magistrados e 1101
servidores foram capacitados em cursos
credenciados pela Enfam.

Almejando capacitar os formadores para
desenvolverem competências relativas ao
exercício da docência, a Esmec também
ofertou, durante a Gestão, 14 turmas do
curso Formação de Formadores, dividido
em três módulos de treinamento. Ao longo
do quadriênio, a capacitação certificou 180
pessoas (1° módulo), 133 (2°) e 110 (3° Completos).

Utilizando-se metodologias ativas e abordando temáticas diversas e multidisciplinares, a Escola ofertou durante o quadriênio
a totalidade de 165 cursos de Formação
Continuada na Sede, nos Polos de Aprendizagem (Crato, Sobral e Iguatu) e na modalidade à distância.

Além da oferta do curso na modalidade
presencial, também houveram avanços na
Educação a Distância (EaD). Em 2019, foi
credenciado o primeiro projeto de capacitação nessa modalidade do curso “Formação e Aperfeiçoamento de Tutores na Modalidade a Distância”. Para mais, em 2020,
em razão da pandemia do novo coronavírus,
a Esmec foi pioneira no credenciamento do
curso “Formação de Formadores - Módulo
1” em EaD do Brasil.

Em 2020, o destaque foi o avanço da oferta
de cursos na modalidade Educação a Distância (EaD), totalizando 50% do calendário acadêmico.

Especialização em Processo Civil
Em março de 2018, a Esmec deu início ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Processo Civil, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE) e tem carga
horária de 360 h/a. Ao longo de toda a formação, os educandos passaram por um processo de aulas mensais, complemento de carga horária, qualificação e defesa de monografia.
Em consequência do isolamento social, a Esmec realizou nos meses de julho e junho de
2020 a Jornada de Defesas Públicas e Virtuais de Monografia, somando 40 trabalhos
defendidos. As produções acadêmicas estão disponíveis no link.

Credenciamento do Conselho Estadual
O Diário Oficial do Estado publicou no dia 9 de setembro de 2019, o Parecer 403/2019,
do Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE), que recredencia a Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) para oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu até 31 de dezembro de 2022. Foram avaliadas as seguintes dimensões constantes
do instrumento avaliativo: planejamento, desenvolvimento institucional, gestão institucional, corpo social, desenvolvimento profissional e infraestrutura. Numa escala de 0 a 5,
a Esmec obteve conceito final 4, consideradas estas dimensões avaliadas.
Em 2020, o CEE realizou uma reavaliação, atribuindo nota 4,7 e estendendo a validade
do credenciamento para dezembro de 2024.

Mestrado

MBA

Resultado da parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), o Mestrado Profissional em Planejamento e
Políticas Públicas (MPPPP) contribui
com o processo de qualificação dos integrantes do Poder Judiciário e totaliza
três turmas iniciadas e duas finalizadas.
Até o momento, 37 alunos concluíram o
curso, obtendo o título de mestre.

Em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), foi iniciado, em julho de
2018, o MBA em Direito: Gestão Pública. O curso totaliza 432 h/a, ministrado
por professores da FGV e realizado na
Esmec. Foram ofertadas quarenta vagas
para juízes e desembargadores, além de
servidores efetivos ocupantes de cargo
de direção do Poder Judiciário cearense.

Conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Esmec, a
oferta das turmas tem como intenção a
consecução de um programa próprio de
pós-graduação com a oferta de uma turma de Doutorado Acadêmico em 2022.

Ao todo, foram ministradas 18 disciplinas, que tencionaram aperfeiçoar magistrados e servidores para aturarem como
gestores do Judiciário”. A iniciativa esteve alinhada com o projeto de modernização da Justiça cearense e formou 28
profissionais.

Interlocução
com a Sociedade
Engajada com o objetivo de aproximar as atividades acadêmicas com a sociedade para além do Poder Judiciário, a Esmec promoveu durante o quadriênio, cerca de 124 eventos
abertos ao público, dos quais 2726 pessoas participaram no
total. Nesse período, o auditório e as mídias sociais da Escola foram plataformas para palestras, seminários, webinários,
workshops, oficinas, debates e apresentações artísticas.

Com o propósito de ampliar o alcance dos eventos abertos
ao público, a Esmec estabeleceu em seu Planejamento Estratégico a meta de disponibilizar conteúdos educativos online, democratizando e disseminando o conhecimento. Entre
2017 e 2020, foram 108 ações educativas disponibilizadas
no canal Esmec TJCE no Youtube.
Esse formato demonstrou-se ainda mais relevante durante
a pandemia do novo coronavírus em 2020. Devido ao isolamento social, as atividades presenciais foram completamente suspensas e para dar continuidade à interlocução com a
sociedade, a Esmec aprimorou seu procedimento de transmissões ao vivo, realizando 39 eventos completamente virtuais.

Dentre os eventos promovidos durante o quadriênio, uma extensa quantidade foi realizada em parceria com
outras instituições governamentais ou
educativas. Ao todo, a Esmec dialogou
com 36 instituições nesse período. Reflete-se através desse diálogo uma série de eventos multidisciplinares, com
temáticas diversas.

Resultou-se dessa multiplicidade de
conteúdo a promoção de eventos que
contemplam a arte e cultura, como
o projeto Esmec Artes. Em três edições (2018, 2019 e 2020), a iniciativa
contemplou a fotografia, o cinema, a
música, o teatro, as artes plásticas e a
dança, valorizando continuamente a
cultura brasileira e cearense.

Biblioteca
Tendo como missão fornecer produtos e serviços a fim
de satisfazer as necessidades informacionais de seus
usuários e disseminar conhecimento, em conformidade
às ações pedagógicas e culturais desenvolvidas pela Esmec, a Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho
disponibiliza a seus usuários um acervo especializado nas
esferas jurídicas e áreas afins.
Durante o quadriênio, reorganizou sua estrutura e acervo, com a elaboração e adequação de documentos informacionais para melhor atender ao usuário, e foram adquiridas 512 novas obras. No que se refere a infraestrutura
do espaço físico da biblioteca, foram trocadas as estantes
para um modelo mais moderno e funcional.

Grupo de Pesquisa
Em novembro 2018, foi regulamentado o grupo de pesquisa “Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário”, dividido em três linhas de pesquisa. O grupo é credenciado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e iniciou suas atividades em março de 2019. Nos dois anos de atividade, o grupo desenvolveu 22 produções
acadêmicas. Confira a lista aqui.
Uma das iniciativas do grupo foi a organização do I Encontro de Pesquisa Científica da
Esmec. Em fevereiro de 2020, pesquisadores e estudantes tiveram a oportunidade de inscrever trabalhos para apresentação no evento, que foram avaliados pela Comissão Científica, composta por professores doutores da Esmec e avaliadores externos nomeados pelo
Diretor da Escola. O evento aconteceu no dia 19 de junho de forma totalmente virtual.
Revista Themis
Periódico semestral da Esmec voltado à produção científica,
Revista Themis está no seu 23°
ano. Durante o quadriênio, o periódico lançou 8 números, totalizando 59 artigos científicos publicados.
A partir de 2017 a revista passou
seguir os critérios contidos no relatório da Comissão do Qualis e
teve sua linha editorial ampliada
para: Justiça, Gestão Pública, Direitos Humanos, Educação e Políticas Públicas. Em julho de 2019,
foi noticiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior que a Themis passou de B5 para o Qualis B4 (área
principal: Direito).

Projeto Estratégico de Aprimoramento
Administrativo e Pedagógico
Almejando aperfeiçoar as atividades
acadêmicas promovidas pela Esmec,
foi iniciado em 2017 o Projeto Estratégico de Aprimoramento Administrativo e Pedagógico. Nesse contexto,
inicialmente foram desenvolvidos o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Político-Pedagógico (PPP). Em 2018, foi aprovado o
Plano Estratégico 2018-2020.
Ademais, foi aprovado em junho de
2018 o Regimento Interno da Esmec,
que apresenta um conjunto de normas
internas atualizado e coerente com a
missão da instituição. Em seus 72 artigos, o documento traz novidades em
relação ao estatuto vigente, dentre
elas: a reestruturação e as novas atribuições dos cargos criados a partir da
Lei nº 16.208/2017 (reforma administrativa do TJCE), a definição e as atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados e as Comissões Permanentes
(CPAI e CPAM), além de regramentos
diversos sobre as atividades acadêmicas da Escola.

Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI)

Plano Estratégico
Construído baseado na metodologia do balanced scorecard, o Plano
Estratégico é composto por identidade organizacional: missão, visão
e atributos de valor para a sociedade.
Para mensurar os objetivos estratégicos, foram definidos 19 (dezenove) indicadores e respectivas
metas para os anos de 2018 a 2020.
Para acompanhar o planejamento,
foram realizadas reuniões mensais
com a equipe de servidores e colaboradores.

Projeto
PolíticoPedagógico (PPP)

Administrativo

Gestão de
Pessoas
Durante o quadriênio, foram adotadas
as seguintes medidas para aprimorar
a gestão de pessoas: implementação
da pesquisa de clima organizacional,
realização de eventos motivacionais e
incentivo à capacitação de servidores
nas competências
profissionais.

Orçamento
Durante o quadriênio, exprimiu-se
a necessidade de
aprimorar a gestão
financeira, ampliando a execução do
orçamento. Durante a Gestão, foram
executados 23,45%
(2017), 87% (2018),
76,28% (2019) e
86% (2020).

Mapeamento de
Processos
Alinhada com o objetivo estratégico de
otimizar e padronizar os processos de
trabalho da Esmec,
foram mapeados 22
processos. As principais áreas de foco
foram a realização
de cursos e eventos,
a Revista Themis e a
Biblioteca.

InfraestruTura
e Tecnologia
No tocante à tecnologia, foi o iniciado um processo de
inovação, através
do desenvolvimento do aplicação web
“Minha Esmec”. Na
infraestrutura, em
2017, foram realizadas reformas na
fachada e nas salas
e a climatização do
átrio.

Em
2019, foi criado
o Esmecast, Podcast que
reúne conteúdo educativo
sobre temáticas diversas e
interdisciplinares.

O site
institucional foi
reformado, tornando-se
dinâmico e informativo, priorizando a transparência.

Comunicação

Foi
criado o canal Esmec
TJCE no YouTube, onde
estão disponibilizados 307
vídeos com aulas, palestras
e seminários.

Foram
criados perfis no
Facebook e no Instagram,
por onde divulgam-se ações
acadêmicas e compartilha
conteúdo educativo.

SITE
esmec.tjce.jus.br

REDES SOCIAIS
Esmec – Escola Superior da Magistratura do Estado
do Ceará
@esmectjce
Esmec TJCE

