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Preservando conhecimentos 

Nesta quinta (9), às 17h, no mezanino do Prédio dos Plenários, a Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Pessoas (CDEP/SGP), em parceria com a Biblioteca Digital (BDJur/SED), disponibiliza o Banco de 
Saberes da Educação Corporativa do STJ - BEDUC.

Nesse espaço virtual serão armazenados os conteúdos das ações educacionais promovidas pela 
CDEP/SGP, além de outros materiais didáticos relacionados às atividades dos servidores. O BEDUC 
disponibilizará, de forma sistematizada, informações para os públicos interno e externo.

Educação ao seu alcance

Segundo a coordenadora da CDEP, Waldelice Poncioni, o BEDUC concretiza um sonho da área de 
desenvolvimento de pessoas. “É essencial ter um espaço virtual para reunir todos os conhecimentos 
produzidos nas ações de educação corporativa e as boas práticas observadas no Tribunal, e, a partir 
disso, compartilhar esses saberes interna e externamente”, destaca.

A CDEP realiza várias ações de educação corporativa, com vistas ao desenvolvimento de competências 
dos servidores, produzindo diversos materiais didáticos. Em conjunto a isso, será oferecida uma 
coletânea de dissertações de mestrado e doutorado e de monografias de pós-graduação dos servidores 
beneficiados com bolsas de estudos patrocinadas pelo Tribunal.

Educação autônoma

A servidora da CDEP Maria de Lourdes da Costa ressalta que o material das capacitações estará 
disponível online e o 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 capacitação. É 
a oportunidade de trilhar o seu próprio caminho”, explica.

Importante destacar que a gestão de conhecimento é considerada uma boa prática nas organizações, 
pois se constitui uma ferramenta eficiente para disseminar conteúdos de interesse corporativo.

Mais informações na CDEP, nos ramais 9096, 9098 e 9210.
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