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Educação corporativa ao seu alcance 

O STJ vai contar com uma novidade para estimular ainda mais a produção e compartilhamento de 
conhecimento dentro da Casa. Por meio da Instrução Normativa STJ/GDG n. 7 de 26 de julho de 2018, 
o Tribunal instituiu o novo Banco de Saberes da Educação Corporativa (BEDUC).

A festa de lançamento do BEDUC acontece na próxima quinta (9), às 17h no Mezanino do Edifício 
Plenários. Compareça e faça parte deste investimento em educação e desenvolvimento.

Compartilhando saberes

O BEDUC é uma comunidade da Biblioteca Digital do STJ (BDJur) composta por coleções que 
correspondem aos grandes temas das competências requeridas do quadro de pessoal do STJ. O Banco 
de Saberes é um ambiente virtual, no qual são organizados e armazenados textos, imagens e outros 
das ações educacionais promovidas pela unidade de desenvolvimento de pessoas do Tribunal, bem 

como de outros conteúdos que possam ser compartilhados.

De acordo com a coordenadora de Desenvolvimento de 
Pessoas, Waldelice Poncioni, o BEDUC é um projeto de 
extrema importância para os servidores.

“É a concretização de um sonho da área de 
desenvolvimento ter um espaço virtual para reunir todos os 
conhecimentos já produzidos nas ações de educação 
corporativa e as boas práticas observadas no Tribunal, e, a 
partir disso, compartilhar esses saberes interna e 

externamente”, destaca.

Mais conteúdo 

O objetivo é gerir conhecimento e disponibilizar, de forma sistêmica, conteúdos para auxiliar no 
desenvolvimento das competências dos servidores. Para isso, estarão inclusos no Banco conteúdos das 
ações de educação corporativa (apostilas, manuais, tutoriais, palestras, vídeos, imagens, fotos, dentre 
outros) e conteúdos acadêmicos produzidos pelos servidores do Tribunal beneficiados pelo Programa de 
Concessão de Bolsas de Pós-Graduação.

Além disso, por meio da comunidade virtual será possível acessar registros de boas práticas adotadas 
pelas unidades do Tribunal e textos educativos produzidos pelos próprios servidores do STJ.

Aprendizado com autonomia 

A responsável pelo desenvolvimento da comunidade, servidora da CDEP Maria de Lourdes da Costa, 
conta que, com o BEDUC, os servidores serão capazes de acessar todo o conteúdo da Educação 
Corporativa de forma muito mais autônoma e de acordo com seus interesses.

“O material das capacitações estará disponível online e o próprio servidor poderá conhecer melhor 
sobre as matérias por meio do BEDUC. O servidor poderá procurar o material de alguma ação 
educativa e criar, ele mesmo, a sua própria capacitação. É a oportunidade de trilhar o seu próprio 
caminho”, explica.
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O conteúdo do BEDUC será disponibilizado ao público de acordo com o Termo de Autorização assinado 
pelo autor ou responsável, podendo se optar por acesso restrito ou aberto ao público externo. A CDEP 
vai gerenciar e atualizar os conteúdos educacionais contidos na base de dados e solicitar a autorização 
de acesso ao material disponibilizado.

A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva (CBIB) contribuirá revisando o material submetido pela CDEP antes 
da publicação e gerenciando o acesso aos conteúdos disponíveis no BEDUC de acordo com o tipo de 
acesso informado pela CDEP.
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