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Conhecimento ao alcance de todos 

Criado para gerir conhecimento e disponibilizar, de
forma sistêmica, conteúdos para o desenvolvimento das
competências dos servidores, o Banco de Saberes da
Escola Corporativa (BEDUC) do STJ está completando
seis meses da sua criação nesse dia 9 de fevereiro. O
Banco é um ambiente virtual onde estão organizados e
armazenados textos, imagens e outros arquivos das
ações educacionais promovidas pelo Tribunal, bem
como de outros conteúdos que possam ser
compartilhados.

Durante esse semestre, a plataforma foi visitada por
quase 6 mil usuários, que baixaram mais de 37 mi
conteúdos, sendo que destes, por volta de 33 mil foram
baixados pelo público externo enquanto o interno

baixou cerca de 4 mil arquivos. Para ter acesso ao BEDUC, clique aqui.

Conhecimento integrado

A servidora da Escola Corporativa do STJ (ECORP) Maria de Lourdes da Costa e Silva é a gestora do
projeto e disse que a parceria para alimentação de conteúdo está sendo ampliada. Hoje, além da
Secretaria de Jurisprudência (SJR), também participam a Secretaria Judiciária (SJD) e de Tecnologia da
Informação e Comunicação (STI), todas com permissão para compartilhar conteúdos no Banco.

“As unidades parceiras têm a possibilidade de criar o seu próprio repositório de conhecimento dentro do
BEDUC. Dessa forma, a cada dia que passa o BEDUC se consolida como ferramenta de Gestão e
centralização de conhecimentos importantes para o desenvolvimento das competências dos servidores
do STJ”, afirma a Maria de Lourdes.

Aprimorando a ferramenta

A equipe do BEDUC tem trabalhado para aprimorar a ferramenta. Além da publicação dos vídeos dos
conteúdos no canal da ECORP no YouTube, ainda em fase de experimentação, foi lançada a segunda
versão do manual de alimentação do Banco de Saberes, que pode ser acessado aqui.  “Essa é uma
versão bem mais completa que a primeira, pois foi possível acrescentar a experiência adquirida pelos
servidores da Escola e das unidades parceiras na alimentação do BEDUC durante um ano”, comentou
Lourdes.

A servidora contou ainda o que espera do futuro da plataforma. “A ECORP está muito interessado em
estudar meios de implementação da Gestão do Conhecimento e participa de grupos de estudo com
outros órgãos públicos. Esse é o caminho do BEDUC, uma ferramenta que foi criada como o intuito de
tornar cada vez mais integrado e acessível o conhecimento desenvolvido no STJ”, completa com
orgulho.

Mais informações sobre a utilização do BEDUC podem ser obtidas pelo ramal 9713.
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https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/120521
https://www.youtube.com/channel/UCKak1d1c5u_PNZLXhx1RIYQ?view_as=subscriber
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/127590/Manual_BEDUC.pdf
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