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Uma ferramenta para o saber 

O saber ao alcance de todos. O lema do Banco de Saberes de Educação Corporativa (BEDUC), lançado 
na tarde dessa quinta (9), no mezanino do Prédio dos Plenários do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
resume bem o espírito dessa nova ferramenta de conhecimento oferecida pelo Tribunal da Cidadania.

O BEDUC é um repositório virtual que reúne materiais didáticos das ações de educação corporativa da 
Casa e os disponibiliza de forma sistematizada. Além dos servidores, os conteúdos serão 
disponibilizados para o público externo a depender da autorização dos respectivos autores. Para 
acessar o BEDUC, clique aqui.

Conhecimento disponibilizado

A secretária de Gestão de Pessoas (SGP), Solange 
Rossi, destacou no lançamento que a disponibilização 
desse conhecimento faz parte das boas práticas da 
administração pública. “O BEDUC foi desenvolvido por 
uma parceria da Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pessoas (CDEP/SGP) e da Biblioteca Digital (BDJur) e 
sem custos para o Tribunal”, destacou a secretária.

Solange ressaltou que o desenvolvimento do banco foi 
um momento de grande aprendizagem, como, por 
exemplo, lidar com direitos autorais e organização de 
material didático.

“Tivemos como referência repositórios disponíveis, como o da Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) e da UnB. Hoje temos 500 conteúdos, todos ligados aos ramos da Árvore do Saber do STJ”, 
explicou. Entre esses ramos de conhecimento estão a gestão de pessoas, práticas administrativas e 
temas jurídicos.

Projeto de porte

O projeto foi desenvolvido por um ano e a BDJur foi 
escolhida por ter uma plataforma tecnológica compatível 
com os objetivos do BEDUC. A servidora da CDEP Maria 
de Lourdes da Costa, gestora do projeto, destacou a 
expertise da Biblioteca em lidar com repositórios de 
conhecimento. “Graças a essa experiência e à parceria 
das unidades, conseguimos desenvolver um projeto 
desse porte em apenas um ano”, avaliou.

Maria de Lourdes esclareceu que os novos 
conteúdos poderão ter os direitos autorais abertos para 
ampla divulgação. “ A partir do BEDUC, 

podemos organizar os conteúdos das ações educacionais corporativas, facilitando a comunicação entre 
os alunos e o instrutor”, afirmou. Segundo a gestora, a ferramenta permite, ainda, a disponibilização 
dos materiais didáticos previamente aos cursos, oferecendo ao aluno a possibilidade de estudar a 
matéria com antecedência.
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O chefe da Seção de Biblioteca Digital (SEBID/SED), José Ronaldo Vieira, explica que, para quem está 
acostumado a consultar a BDJur, o BEDUC será muito simples. “Esse material estava disperso, em 
vários arquivos espalhados pelas unidades do STJ. Agora eles foram reunidos de uma forma vinculada 
às competências que os servidores devem desenvolver”, salientou. Os conteúdos podem ser 
pesquisados por título, assunto, autor e ano de publicação.

Dividindo para crescer

Essa iniciativa valoriza o capital intelectual dos 
servidores da Casa. Waldelice Poncioni, coordenadora de 
Desenvolvimento de Pessoas (CDEP/SGP), frisou o 
benefício para servidores que poderão direcionar seus 
estudos de forma mais adequada.

Pablo Fernando Pessôa, chefe da Seção de 
Aprimoramento Gerencial e Cidadania (SAGEC/SGP), 
observou o quanto a gestão de conhecimento pode 
melhorar a prestação do serviço público. “Estamos numa era de compartilhamento de conhecimento. 
Os profissionais de hoje crescem mais, dividindo seus conhecimentos, do que se isolando”, concluiu o 
gestor.
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