
I Mostra Científica de Painéis 

Assunto  Proposta STJ 

A quem se destina  Servidores do STJ e público externo. 

Objetivo Geral 

Disseminar os conhecimentos adquiridos pelos 
servidores beneficiados pelo Programa de 
Concessão de Bolsas de Pós‐graduação do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Objetivos Específicos 

 Divulgar — de forma resumida — os 
trabalhos acadêmicos de conclusão de 
pós‐graduação elaborados pelos 
servidores bolsistas do STJ. 

 Contribuir para a cultura e aprendizado 
contínuo. 

 Abordar pesquisas, sistemas ou práticas 
que contribuam para a melhoria da 
prestação de serviços do Tribunal 

Previsão Normativa  Instrução Normativa nº 16 

Período da Mostra  De 26 de fevereiro à 02 de março. 

Local da Mostra  Espaço Cultural do STJ 

Forma de apresentação dos trabalhos  Painéis  

Quem foi convocado a produzir o Painel? 

Todos os servidores contemplados com bolsas 
de pós‐graduação de 2015 e 2016 que 
concluíram o curso e apresentaram seu 
Trabalho de Conclusão de Curso à CDEP. 

A produção do Painel era obrigatória?  Sim 

Total de Painéis produzidos  33 

Os Painéis ficarão expostos durante todos 
os dias da Mostra? 

Sim 

Horário de exposição dos Painéis  Das 9h às 19h. 

No que consiste a Exposição Oral? 
A Exposição Oral será um evento em que quatro 
dos bolsistas participantes apresentarão seus 
trabalhos para o público, na forma de palestra. 

Data da Exposição Oral  02 de março de 2018. 

Horário da Exposição Oral  Das 14h às 17h30 

Como foram escolhidos os bolsistas para 
palestrarem na Exposição Oral? 

Foi realizada uma seleção entre todos os 
trabalhos, utilizando‐se os critérios de 
relevância do tema para o Tribunal e maior 
quantidade de acessos na Biblioteca Digital 
Jurídica 

A participação dos palestrantes era 
obrigatória? 

Não. Os palestrantes foram convidados a falar 
sobre seus trabalhos e aceitaram 
voluntariamente. 

Programação da Exposição Oral 

14h ‐ Abertura 
14h30 ‐ Apresentação Domingos Riomar Novaes
14h50 ‐ Discussão  
15h10 ‐ Apresentação Eliane de Souza Moreira 
15h30 ‐ Discussão 
15h50 ‐ Intervalo (visitação à Mostra) 
16h15 ‐ Apresentação Kêt Simas Frazão 
16h35 ‐ Discussão 



16h55 ‐ Apresentação Priscila Maria Barros  
17h15 ‐ Discussão 
17h35 ‐ Encerramento 

Modalidade da Exposição Oral  Somente presencial 

Qual a carga horária da Exposição Oral  3h 

Valerá para Adicional de Qualificação?  Sim 

Forma de Inscrição na Exposição Oral  Intranet – Portal do Servidor – Eventos Internos 

Número de vagas  40 

 

Temos o orgulho de abrir a I Mostra Científica de Painéis do STJ. Esse evento é 
um importante passo na consolidação da cultura da aprendizagem contínua, valor deste 
Tribunal. O estimulo à busca pelo conhecimento é algo que deve estar presente em cada 
momento de nosso cotidiano e não se concretiza apenas na educação formal, em escolas 
e universidades, apesar de sua fundamental importância. Cada um carrega consigo uma 
bagagem de conhecimento e experiências muito rica, e ao compartilhá-la, possibilita ao 
outro um crescimento conjunto. 

Buscando aprender e dividir o conhecimento com outras pessoas, formamos uma 
instituição cada vez mais qualificada e atualizada, aprimorando o serviço público e 
entregando à sociedade uma prestação de excelência. 

Esse Evento é uma grande oportunidade para que os servidores contemplados 
com a bolsa de pós-graduação pelo Tribunal compartilhem um pouco do conhecimento 
adquirido no curso e do trabalho realizado com os colegas e com público geral. Na sexta-
feira, dia 02 de março, teremos a Exposição Oral, das 14h às 17h30, na qual quatro 
bolsistas foram escolhidos para apresentarem seus trabalhos.  A atitude destes servidores 
deve ser parabenizada e se mostra coerente com os valores do STJ. Desde já 
agradecemos o empenho de todos os envolvidos neste evento e esperamos fomentar a 
cooperação e o desenvolvimento contínuo em cada um presente. 


