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PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT/2019

Para cumprimento do disposto do art. 9º da Resolução TRESC n. 7.928/2015,
compete ao Conselho Deliberativo e Técnico‐Científico desta Escola, aprovar o plano anual de
trabalho.
No exercício 2019, o foco primordial será o alinhamento com os projetos da
Administração deste Tribunal e a continuidade de programas já existentes, buscando aprofundá‐los
e aprimorá‐los e consolidar o cumprimento da meta específica da Escola Judiciária Eleitoral:
“Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre funcionamento do
processo eleitoral”.
A formação de magistrados – iniciada em 2018 com o curso Financiamento
Partidário e de Campanhas Eleitorais, também será uma das metas deste plano, assegurando‐se
mais integração dos Juízes Eleitorais com este Tribunal, em especial ante a necessidade de
preparação para as Eleições Municipais 2020.
Atendendo a esse propósito, a EJESC desenvolverá as seguintes atividades no ano
de 2019:

1 ‐ Implantação do Processo Judiciário Eletrônico nas Zonas Eleitorais
Trata‐se de projeto prioritário da Administração deste Tribunal, sendo fundamental
que a Escola Judiciária Eleitoral esteja plenamente alinhada a essa diretriz, na medida em que
envolverá a capacitação de mais de quatrocentas pessoas, dentre servidores, juízes e promotores.
Além disso, envolverá também o público externo – advogados e partidos políticos –
os quais deverão ser integrados e sensibilizados com a nova sistemática de trabalho, que impactará
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profundamente nas rotinas de trabalho de todos os cartórios eleitoral, com influência direta para as
eleições municipais de 2020.
Nesse contexto, a EJESC assume o compromisso de apoiar e disponibilizar sua
estrutura para que a capacitação a ser oferecida atinja os resultados esperados.

2. Formação de magistrados
Mantendo‐se o compromisso de maior valorização e integração com Magistrados
de 1º Grau, pretende‐se oferecer cursos de formação inicial e continuada para Juízes Eleitorais.
Iniciada em 2017, com o PROJETO PEDAGÓGICO N. 151/2017 – Curso de
Financiamento Partidário e de Campanhas Eleitorais, será uma das metas deste plano, assegurando‐
se mais integração dos Juízes Eleitorais com este Tribunal, em especial ante a necessidade de
preparação para as Eleições Municipais 2020.
A Escola Judiciária se propõe a disponibilizar, no mínimo, um curso básico,
destinado a abordar informações que permitam ao Magistrado conhecer o funcionamento dos
Cartórios Eleitorais, as principais normativas, os temas e conteúdos necessários que farão parte do
cotidiano do Juiz e darão as condições necessárias para julgar matéria eleitoral
Além disso, outros cursos deverão ser formatados com o objetivo de capacitar
Magistrados para os temas mais críticos da Eleição. Assim, objetiva‐se implantar o aperfeiçoamento
do Magistrado, que pode se dar de forma presencial ou à distância (EAD).

3. Congresso Catarinense de Direito Eleitoral
Reedição do Congresso já realizado em 2016 e 2017, será realizado em 2019 com
foco nas Eleições de 2020.
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Sugere‐se que o evento ocorra no mês de outubro de 2019, quando já estarão
definidas as normas que nortearão o próximo pleito.
Para consecução desse evento, deverá ser constituída comissão composta por
Assessores Jurídicos deste Tribunal, servidores da Secretaria Judiciária e outros que possam
contribuir na organização do evento.

4. Encontro Presencial da Pós‐Graduação lato sensu em “Gestão Judiciária
Eleitoral” ‐ Ead
A Especialização em Gestão Judiciária Eleitoral, na modalidade a distância, com
vistas a abarcar os magistrados e servidores lotados no interior do Estado de Santa Catarina, tem
como objetivo contemplar disciplinas customizadas, a fim de atender às necessidades da Justiça
Eleitoral de primeiro grau, cuja elaboração contará com a participação direta de técnicos deste
Tribunal.
Como etapa necessária do Curso de Pós‐Graduação, em nível de Especialização, em
Gestão Judiciária Eleitoral, Modalidade a Distância – Ead, contarão com 2 (dois) encontros
presenciais de 10h/aula cada.
As atividades presenciais obrigatórias serão realizadas no polo de apoio presencial
da UNIVALI em Florianópolis. E estão previstos para os dias 8 e 9 de fevereiro e 2 e 3 de agosto de
2019.
O Seminário com total de 10 horas/aula, pretende discutir os temas mais relevantes
apresentados durante a Pós‐Graduação em Ead, com a presença de alguns dos professores que
atuaram, tornando possível a interação e a troca de conhecimento entre alunos e professores.

5. Capacitação de instrutores
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Os instrutores dos cursos internos são servidores da Casa, especialistas nos temas
mas que nem sempre detém a metodologia de ensino adequada à disseminação do conhecimento
para o público a que se destina.
Pretende‐se capacitar servidores do Tribunal em metodologia de ensino, de modo a
assegurar maior qualidade dos materias aqui produzidos e das aulas por eles ministradas.
6. Execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento
No ano de 2019 serão priorizados os treinamentos virtuais, de modo a alcançar um
maior número de servidores.
A Assistência de Educação a Distância iniciou estudos em 2018 e implantará no ano
de 2019 nova versão do software Moodle nos ambientes virtuais de aprendizagem da internet e
intranet. A política de manutenção do software Moodle na versão mais atualizada possível garante
o uso de ferramentas mais modernas nos cursos oferecidos, além de tornar a experiência de
aprendizagem mais efetiva e simples aos estudantes, devido às novidades presentes nestas versões
com foco na usabilidade e na experiência do usuário. Nesta esteira, será implantada nova
identidade visual nos sites de internet e intranet, possibilitando uma melhor diferenciação dos
ambientes pelos usuários – problema observado atualmente. Também pretende‐se modernizar o
layout de apresentação, já considerado datado, com a intenção de torna‐lo mais limpo.
A Assistência de Educação a Distância implantará a política de emissão de
certificação aos servidores que atuarem como conteudistas e tutores nos cursos oferecidos no
ambiente EAD de modo a valorizar a atuação destes servidores nestas atividades.
Pretende‐se iniciar estudos no sentido de valorizar os esforços dos servidores na
realização de capacitações na modalidade a distância, propondo incentivos à realização deste tipo
de treinamento que geralmente concorrem com as atividades ordinárias dos ambientes de
trabalho.
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Para o ano de 2019 já estão em andamento ações que visam incrementar o uso de
novas tecnologias, tais como interações significativas, criadas através do software H5P ‐ já utilizadas
no ano de 2018 nos cursos de Práticas Cartorárias I e II e extremamente bem recebidas pelos
estudantes – além de testes do uso do microlearning nas ações educativas que visam familiarizar os
servidores com novas tecnologias como o PJe.
7. Redes de compartilhamento de ensino
Por meio de assinatura de termo de convênio entre as instituições interessadas em
compor uma Rede, será otimizada a utilização dos recursos disponíveis nas escolas conveniadas,
visando ao desenvolvimento de pessoas na administração pública no estado de Santa Catarina, por
meio da qual qual sejam articuladas ações de capacitação, de treinamento e de atividades de
estudos visando à otimização de recursos nessas áreas.

8. Campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o
funcionamento do Processo Eleitoral
Considerando a instrução da meta nacional n. 2 (deliberada na Reunião
Preparatória para o XI Encontro do Poder Judiciário, que orienta as EJEs) : “Promover ações voltadas
ao esclarecimento sobre os direitos e deveres do eleitor, a importância do ato de votar, a
autonomia do eleitor na escolha do candidato e o exercício do voto consciente”, propõe‐se como
estratégia para 2019, a celebração de convênios ou acordos de cooperação com instituições,
governamentais ou não, para fomentar, difundir e ampliar ações educativas que versem sobre leis,
normas e procedimentos afetos às eleições de 2020 e procedimentos relacionados.
Na mesma esteira, se faz necessário a criação de políticas de avalição de reação,
capazes de aferir, por meio da opinião dos participantes, o nível de organização e/ou logística do
evento; qualidade do material didático utilizado (quando aplicável); apreensão do conteúdo por
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parte do participante; atuação do instrutor (quando aplicável); avaliação geral do evento, abrindo
ao final sugestão de melhorias.
9. Programa Eleitor do Futuro e Formação Política do jovem eleitor
Considerando os resultados positivos de 2018, o qual alcançou um público‐alvo de
aproximadamente 6.149 alunos, em vinte e cinco ações, envolvendo escolas da rede pública e
privada de todo o Estado de Santa Catarina, pretende‐se incrementar a estratégia, firmando
convênio com a Secretaria do Estado de Educação ‐ SEDSC, objetivando estabelecer as relações
entre a Escola Judiciária e a Secretaria do Estado de Educação, com vistas à implantação e ao
desenvolvimento das Ações de Cidadania desenvolvidas pela Escola Judiciária Eleitoral de Santa
Catariana (EJESC), dentre elas o Programa Eleitor do Futuro. Nesse sentido, seria possível a
colaboração no projeto pedagógico e elaboração do material e peças de divulgação, que fará parte
do material de apoio e reforço ao público‐alvo selecionado para as ações.
Com relação ao setor da rede privada, pretende‐se dar continuidade na divulgação
do Programa Eleitor do Futuro, mantendo os atendimentos e pedidos de execução durante todo o
ano letivo.
Ainda no mesmo setor, pretende‐se incrementar a estratégia, propondo junto às
Escolas o agendamento no próprio calendário escolar, a realização das Ações de Cidadania
propostas pela EJESC e durante todo o ano letivo, iniciando com o Programa Eleitor do Futuro.
Já no setor do ensino médio, a ação poderá contemplar o alistamento de jovens
com mais e 16 anos, por meio de atendimento volante, respeitadas as demais demandas prioritárias
dos cartórios (biometria e implantação do processo judicial eletrônico).
Políticas de multiplicação do Programa tendem a ser criadas para o próximo
exercício, visando a execução do Programa através dos próprios agentes públicos (magistrados e
servidores eleitorais) sediados no interior do Estado, disseminando informações que contribuam na
formação de consciência crítica na nova geração de eleitores. Como estratégia, pretende‐se avançar
na criação de um banco de informações e ferramentas virtuais padronizadas, incluindo a
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formatação de material padronizado (power point, vídeos), os quais poderão ser disponibilizados
aos cartórios eleitorais que agendariam visitas nas escolas. Nas escolas de ensino médio, a ação
poderá contemplar o alistamento de jovens com mais e 16 anos, por meio de atendimento volante,
respeitadas as demais demandas prioritárias dos cartórios (biometria e implantação do processo
judicial eletrônico.)
Pretende‐se, ainda, como janela de oportunidade, promover a execução do
Programa em eventos compartilhados com a Presidência do TRESC, que versem sobre cidadania,
fortalecimento da imagem e a credibilidade da Justiça Eleitoral, otimizando ao máximo a
multiplicação dos eventos em parceria dos demais.
Sob a ótica dos materiais de apoio para as ações voltadas ao público‐alvo entre 6º e
9º ano, o Programa ainda dipõe de material confeccionado e utilziado durante o exercício de 2018 –
passa‐tempo Coquetel – “Vote certo, vote seguro!” e “Com o seu voto, a democracia avança”.
Para as ações novas e voltadas a um público diferenciado, pretende‐se trabalhar na
elaboração de um novo material padronizado para disseminação do Programa por Juízes e
Servidores. Com esse apoio, poderemos disseminar as ações voltadas ao fortalecimento da imagem
do Justiça Eleitoral e ações de cidadania em todo o território catarinense.
O Programa Eleitor do Futuro é a principal porta de acesso para a realização do
Programa Conhecendo a Jusitiça Eleitoral catarinenes (versão módulo externo), cuja execução do
Programa se dá na própria Escola, ou (versão módulo interno), onde a execução fica por conta da
visita ao TRESC, ambas sob a coordenação da EJESC.

10. Programa Conhecendo a Justiça Eleitoral catarinense
Para o setor da rede de ensino público/privada do ensino fundamental, planeja‐se a
continuidade do Programa “Conhecendo a Justiça Eleitoral catarinense”(módulo interno), dando
sequência no atendimento das demandas escolares que fazem contato direto com a EJESC, após
terem tomado conhecimento do Programa por meio do website da EJESC ou pela cadeia de
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gestores das Unidades de Ensino, bem como pela promoção da ação entre Escola e TRESC, iniciada
com o convite realizado quando da execução do Programa Eleitor do Futuro em parceria com a
Secretaria de Estado de Educação, configurando, assim, a continuidade nas ações de cidadania
promovidas e coordenadas pela Escola Judiciária Eleitoral.
Para o setor da rede de ensino público/privada do ensino médio, planeja‐se pela
continuidade do Programa “Conhecendo a Justiça Eleitoral catarinense”(módulo interno), buscando
atender as demandas que solicitam visita ao TRESC. O Programa, coordenado pela EJESC, será
executado nos mesmos moldes e em parceria com a Secretaria Judiciária, a qual ficará responsável
pela palestra sobre a funcionamento da Justiça Eleitoral, além de organizar a visita guiada ao Centro
de Memórias e a participação dos alunos na Sessão Plenária de julgamentos. Serão expedidos
certificados de 2 horas‐aula ou 4 horas‐aula, conforme as atividades realizadas.
Planeja‐se, ainda, estimular o envolvimento de outras Unidades deste Tribunal, tais
como as Áreas Administrativa e de Planejamento, ao desenvolvimento de ações similares, que
integrem a linha pedagógica do Programa, aprimorando a apresentação das atividades realizadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

11. Campanha “Mulheres na Política‐Elas podem. O País Precisa”
Dentro do programa já consolidado “Mulheres na Política‐Elas podem. O País
Precisa”, pretende‐se retomar o debate sobre o tema, observando o resultado das Eleições 2018 e
ampliando a reflexão para assegurar maior inclusão das mulheres no pleito municipal de 2020.
Incrementando a estratégia de divulgação, propõe‐se sua inserção em todos os
eventos possíveis, institucionais ou privados, de forma a garantir sua contínua divulgação.
Seminários, Congressos, Painéis com especialistas na área, Colóquios, Debates em Universidades,
Associações e Escolas farão parte da metodologia aplicada pela EJESC na divulgação do programa.
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Pretende‐se, ainda, interiorizar a campanha com a parceria das Zonas Eleitorais da
Capital, no interior do Estado, incentivando e promovendo o engajamento de magistrados e
servidores na multiplicação da Campanha. Para isso, a confecção de um material padrão de
divulgação para Juízes e Servidores será confeccionado.

12. Programa Mesário Universitário
O Programa Mesário Universitário vêm envolvendo estudantes de todo o Estado
Catarinenes, dos mais diversos cursos de graduação.
A continuidade do Programa, se inicia com a celebração de convênio com a
Universidade interessada, abrindo oportunidade para seus acadêmicos prestarem serviços à Justiça
Eleitoral e como contrapartida obterem a conversão das horas trabalhas em horas complementares,
exigidas na grade curricular do acadêmico. Como estratégia de divulgação, pretende‐se dar
continuidade à campanha, por meio de palestras temáticas e debates nas Universidades.
Orientações aos Cartórios Eleitorais para celebrarem convênios com a Universidades locais também
será pauta para 2019, no sentido de dar continuidade ao Programa.
Pretende‐se, ainda, elaborar um concurso interno premiando os Cartórios Eleitorais
com o maior número de adesões nos trabalhos eleitorais, via Portal do Eleitor, relacionados aos
trabalhos desenvolvidos de divulgação do programa Mesário Universitário.
A EJESC dará continuidade no processo de celebração de convênios entre
Universidades do Estado e o TRESC (EJESC‐AAI), coordenando, minutando, realizando mala direta,
visitas técnicas e demais ações necessárias para o crescimento do Programa.

13. Programa Qualifica – Mandato de Excelência
Por intermédio do Programa QUALIFICA, MANDATO DE EXCELÊNCIA e a parceria
com a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), pretende‐se para 2019 oportunizar a
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execução da 1ª fase do Programa, com vistas a qualificar os candidatos ao pleito municipal de 2020,
mediante a disponibilização de cursos sobre ética pública, transparência, eficiência e
responsabilidade dos gestores e legisladores municipais.
Será reeditada aos pré‐candidatos ao pleito municipal o “Curso de Qualificação de
Candidatos à Vereança”, produzido pelos professores do curso de Administração Pública da UDESC.
As vídeo‐aulas serão disponibilizadas nos sites do TRESC e da UDESC e transmitidas em rede
estadual pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (TVAL), abordando temas
como ética, campanha eleitoral, oratória, princípio federativo, tripartição dos Poderes, lei orgânica
do município, processo legislativo, regimento interno, atribuições do vereador, orçamento público e
fiscalização.
Pretende‐se, ainda, dar continuidade e atualizar as plataformas e meios de
divulgação do Programa e suas frentes multiplicadoras de conteúdo (website da EJESC e canal da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Programa Boas Práticas).

Florianópolis, 4 de dezembro de 2018.
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