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Mérito reconhecido 

A Escola Corporativa do STJ (ECORP) recebeu, nessa quinta (17), o Prêmio Ser Humano Brasília 

2019. O espaço virtual – Banco de Saberes da Educação Corporativa (BEDUC) – ficou em 

segundo lugar na categoria sustentabilidade.

O prêmio visa reconhecer profissionais e organizações que implementam ações voltadas para a 

gestão e para o desenvolvimento de Recursos Humanos, e se destacam pela criatividade, 

excelência e efetividade.

Durante a cerimônia, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a 

servidora da ECORP Maria de Lourdes da Costa, responsável pelo desenvolvimento do BEDUC, 

afirmou ser uma honra receber o prêmio na categoria que é um dos valores institucionais do STJ, 

a sustentabilidade.

“O Banco dos Saberes era um sonho antigo da ECORP, que acabou ampliando a divulgação do 

conhecimento dentro do Tribunal e, consequentemente, para toda a sociedade. O BEDUC 

também proporciona um aprimoramento no desenvolvimento das competências dos servidores, 

ajudando o STJ a servir melhor a população brasileira”, ressaltou a servidora.
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Conhecendo o BEDUC

O BEDUC é uma comunidade da Biblioteca Digital do STJ (BDJur) composta por coleções que 

correspondem aos grandes temas das competências requeridas ao quadro de pessoal da 

instituição.

Nesse ambiente virtual, são organizados e armazenados os conteúdos das ações de educação 

corporativa (apostilas, manuais, tutoriais, palestras, vídeos, imagens, fotos etc.) e materiais 

acadêmicos produzidos pelos servidores beneficiados pelo Programa de Concessão de Bolsas de 

Pós-Graduação.

O espaço oferece, ainda a possibilidade de acessar registros de boas práticas adotadas pelas 

unidades da Casa e textos educativos produzidos pelos servidores.

Outras informações sobre o Banco de Saberes podem ser obtidas no ramal 9098.
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