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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4R), com 
sede em Porto Alegre e atuação nos estados do Rio 
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, é um 
órgão do Poder Judiciário Federal. Nesse contexto está 
inserida a Escola da Magistratura (Emagis). 

A Emagis atende às necessidades de capacitação e 
aperfeiçoamento, em seu ingresso e ao longo da 
carreira, dos magistrados da Justiça Federal da 4ª 
Região (TRF4R + Seções Judiciárias), que conta com 
mais de 400 magistrados federais distribuídos em 
seus três estados. 

Justiça Federal da 4ª Região

Escola de Magistratura 
do TRF da 4ª Região

EMAGIS



Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, então diretor da Emagis, decide 
implementar a metodologia do Ensino a Distância para os cursos oferecidos à 
magistratura da 4ª Região. 

Primeiras providências:

1) pesquisa sobre Educação a Distância, conceituação, atores envolvidos, 
pedagogia, tecnologias disponíveis, objetivos, facilidades, obstáculos, 
processo de avaliação; 

2) pesquisa em instituições de ensino público e privado sobre experiências 
em EAD; 

3) pesquisa sobre LMS (Learning Management System) capaz de atender à 
demanda da Emagis.

2008 - Fevereiro /março

A Decisão



A Emagis opta pela plataforma Moodle, considerando suas vantagens:

1) é um sistema gratuito baseado em software livre e código aberto;

2) é amplamente utilizado no mundo todo por diversas instituições de ensino e 
corporações privadas (testado);

3) é extremamente customizável, atendendo às peculiaridades de cada situação de 
ensino;

4) agrega as principais ferramentas síncronas e assíncronas necessárias para o 
oferecimento de cursos a distância;

5) Existe uma comunidade mundial de desenvolvedores e usuários aperfeiçoando o 
Moodle ininterruptamente;

6) É um sistema baseado numa teoria pedagógica socioconstrutivista como uma de 
suas mais importantes ferramentas educacionais.

2008 - Abril /maio

Escolha do LMS



A primeira interface do Ambiente Virtual
de Aprendizagem da Emagis

(Moodle versão 1.9.5)



Estágio atual – Moodle versão 2.7 

eademagis.trf4.jus.br



Para testar o AVA, suas funcionalidades, seus recursos e seu 

nível de estabilidade como sistema gerenciador de cursos, a 

equipe do EAD|Emagis desenvolve um curso piloto: 

“Elementos Essenciais do Sabor”, envolvendo a participação 

de todos os servidores da Emagis. 

Essa experiência serve também para preparar a equipe em 

termos de desenvolvimento de estratégias e práticas 

pedagógicas na plataforma Moodle, além de propiciar a 

customização do ambiente para as necessidades específicas 

da Emagis.

2008 - Julho a novembro

Curso-Piloto



PRÁTICAS E DESAFIOS DA EaD NA 
FORMAÇÃO DA MAGISTRATURA
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Capacitação  da equipe

outubro de 2008  a  fevereiro de 2009

Servidores da Emagis participam de curso do SENAC/RS: 

“Tutoria Online”, capacitando-se para uso das ferramentas 

do Moodle e suas aplicações pedagógicas.



Seguindo o planejamento de implantação do EAD, a Emagis realiza 

um Levantamento de Necessidades de Aperfeiçoamento na 

modalidade EAD junto à magistratura federal da 4ª Região.  

2008 - Novembro

Rumo, foco e objetivos: LNA





Em novembro de 2008, a Escola Nacional de Aperfeiçoamento 

de Magistrados – Enfam é informada da implantação da 

modalidade de ensino a distância na Emagis e do início do 

planejamento para realização de seu primeiro curso: Estudos 

do Texto Jurídico.

2009 - Abril / junho

Primeiro Curso



A Emagis do TRF da 4ª Região filia-se à ABED.

2009 - Junho

“Ter contato com as mais novas idéias 
circulando nesta área de atuação e ter a 
oportunidade de apresentar, nos eventos 
dessa comunidade, suas próprias idéias e 

descobertas.”

Maturidade Institucional



Com o objetivo de capacitar seus magistrados, a Emagis

promove curso de Capacitação Pedagógica em EAD de 

agosto a outubro de 2009, com carga horária de 75 horas/aula 

e contando com a participação de 30 magistrados.

2009 - Agosto / outubro

Capacitação para Tutoria



Compartilhando metodologias

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados escolheu o AVA da Emagis como padrão a ser 
adotado, assinando Acordo de Cooperação Técnica para 
que viabilizássemos o seu AVA e treinamento pertinente 
(cerimônia na foto abaixo).

2009 - Setembro





O Curso de Perícia Judicial Previdenciária, com 80 
horas/aula, foi resultado de uma parceria entre a Emagis e a 
Sociedade Brasileira de Perícias Médicas.

Objetivo do curso: Qualificação técnica para a realização de 
perícias judiciais em matéria previdenciária pelos especialistas 

nomeados pelos juízes federais do TRF da 4ª Região.

Além da parceria externa no desenvolvimento do curso, foi 
uma aprendizagem para a equipe EaD|Emagis dar apoio 
técnico e pedagógico para uma equipe de doze tutores, 
apoiando-os no desenvolvimento dos conteúdos de cada 
módulo do curso. 

A atividade, que ofereceu 150 vagas para médicos peritos, 
atingiu a marca de 780 inscrições, demonstrando o interesse 
pela matéria e a democratização representada pelo EAD.

2009 - Outubro / dezembro

Magistrados coordenadores e tutores



O atendimento prestado pela tutoria foi satisfatório



Curso de Direito Ambiental para Juízes Ibero-Americanos

Tutor capacitado pela Emagis: Juiz Federal Candido Leal Junior

Alunos da Argentina, da Espanha, do Equador, de El Salvador, do Peru 

e do Uruguai 

2013 – abril a maio

Rompendo Fronteiras



Contribuição com a 
área de Ensino a Distância

Artigo apresentado no
20º Congresso da ABED

2014

Compartilhando Experiência



Nesta versão do curso, totalmente à distância, as aulas 
previamente gravadas do Currículo Permanente - Módulo IV -
Direito Penal e Processual Penal - Edição Presencial foram 
disponibilizadas em forma de videoaulas no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do EAD|Emagis um mês após a sua 
realização. Houve fóruns de debates e dúvidas. A versão a 
distância do curso era uma alternativa para quem não podia 
fazer o curso presencial.

EaD/Presencial 2011 



Informações básicas sobre conciliação: nivelamento do conhecimento dos alunos

Chamada Virtual

Fóruns preparatórios para encontro presencial

Troca de experiência/rotinas de trabalho

Redefinição do tema das oficinas do encontro presencial

Sistcon: mapeamento de necessidades, fundamentação de planejamento de eventos e ações 

Magistrados/Servidores

92% frequência EaD

EaD/Presencial 2015 



EaD - EMAGIS

FORMAÇÃO CONTINUADA E VITALICIAMENTO

2010 - Gestão Judiciária

2010 - Deontologia e Ética

2010 - Direito Tributário e Econômico

2010 - Produção de Texto Jurídico

2011 - Direito Penal e Processual Penal 

2011 - Planejamento Estratégico 

2011 - Sociologia Jurídica -

2011 - Produção de Texto no eproc

2012 - Ética para Magistrados 

2012 - Alterações do Código de Processo Penal 

2012 - Atualização em Língua Portuguesa 

2013 - Direito Ambiental 

2014 - Construção do Texto Jurídico

2015 - Sistema de Conciliação na 4ª Região 

2015 - Novo Código Florestal 



EaD - EMAGIS

FORMAÇÃO CONTINUADA

Perícia Judicial Previdenciária (2009, 2010, 2013, 2015)

FORMAÇÃO CONTINUADA exclusivo para Vitaliciamento

Práticas da Jurisdição (2013) 

Práticas da Jurisdição (2015)



EaD - EMAGIS

FORMAÇÃO DE FORMADORES

Capacitação Pedagógica para EaD (formação de tutores) – 2009

Metodologia do Estudo de Caso (Enfam) - 2009

Capacitação para Tutoria de Cursos a Distância - 2013



EaD - 2015

I Encontro dos Cejuscons da 4ª Região

Perícia Judicial Previdenciária 4ª edição – em andamento 

Práticas da Jurisdição  – em andamento

Novo Código Florestal – setembro de 2015

Portfólio acadêmico – em construção



Cada vez mais os cursos presenciais agregam recursos e 

metodologias da modalidade EAD:

• Antes do início do curso presencial, o material didático é 

disponibilizado no AVA

• Um fórum é aberto para a discussão de assuntos relativos ao 

tema do curso entre os professores contratados e pelos 

participantes dos eventos

• As aulas presenciais do curso são transmitidas por streaming

para os polos regionais (RS, SC e PR)

• Portfólio acadêmico

Convergência
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