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Com o objetivo de oportunizar
uma boa formação àqueles servi-
dores do Judiciário Federal que
querem ampliar seus conhecimen-
tos acadêmicos no campo em que
atuam e, com isso, obter o Adi-
cional de Qualificação de 7,5%
referente ao curso de pós-gradu-
ação lato sensu, nas áreas de in-
teresse previstas pelos tribunais,
o sindicato ampliou seu convênio
com a Universidade Estácio de Sá.

 Para atender as pessoas com res-
trições de horário e dificuldades de
locomoção (como nos casos dos
servidores do interior), a Univer-
sidade Estácio de Sá oferece nesse
convênio aulas telepresenciais e
online com conteúdo adequado às
exigências dos tribunais. Durante
os cursos haverá  aulas telepresen-
ciais e online, nos campi da Está-
cio mais próximos à cidade ou bair-
ro do aluno. Sendo que a aula inau-
gural será no Sisejufe. O decorrer
do curso, os conteúdos serão
transmitidos em aulas via Internet
– com monitores online.

Aulas teletransmitidas ao vivo

Durante as aulas teletransmiti-

Pós-Graduação em Gestão em Segurança Pública e nas áreas de Administração e Direito
Esta é a sua oportunidade de conseguir o Adicional de Qualificação

 Inscrições no Sisejufe até 30 de abril
das é possível participar fazendo
perguntas aos professores, as quais
serão respondidas na hora, ao
vivo, ou depois, na Sala de Aula
Virtual, por um professor online.
Na Pós-Graduação a Distância da
Estácio todas as aulas ficam dispo-
níveis na Internet. Assim, o aluno
assiste às aulas onde, quando e
quantas vezes quiser. Além disso,
ficam à disposição na Sala Inter-
net todos os exercícios, materiais
didáticos, temas relacionados nos
fóruns de discussão e arquivos em
PDF para download. Em conso-
nância com o estabelecido pelo
MEC, as provas são realizadas em
um dos Pólos de Educação a Dis-
tância da Estácio, credenciados no
Brasil. Além disso, a presença dos
alunos é controlada por meio de
exercícios realizados, participação
nos fóruns e outras atividades na
Internet.

Além do curso de Gestão em
Segurança Pública, específico
para os agentes de segurança, o
convênio agora abrange todos os
servidores do Judiciário Federal

ao oferecer pós-graduação nas
áreas de Administração e Di-
reito  O investimento nas áre-
as de Administração e Direito
terá desconto especial para ser-
vidores sindicalizados que fi-
zerem sua inscrição no sindi-
cato. As vantagens do convê-
nio são exclusivas para sindi-
calizados.

A carga horária total da pós-
graduação é de 360 horas – com
duração média de 12 meses. O
início do curso de Gestão em
Segurança Pública está progra-
mado para 9 de maio de 2009.
Sindicalizados não pagam taxa de
matrícula. A Pós-Graduação a
Distância da Estácio oferece di-
ferentes possibilidades para
quem quer estudar utilizando as
novas tecnologias disponíveis
para aprendizagem: cursos que
privilegiam aulas ao vivo, trans-
mitidas via satélite, e aulas onli-
ne, que oferecem conteúdo via
Internet. Em ambos os casos, há
flexibilidade para acessar os con-
teúdos e as aulas.
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