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Principais
O Tribunal de Saúde Mental (TSM) em Inglaterra (o país de Gales tem o
características: seu próprio tribunal de saúde mental) disponibiliza um programa anual
baseado na escolha de eventos de formação aos seus titulares de cargos
judiciais, abrangendo uma série de temas pertinentes. Todos os
titulares de cargos judiciais são obrigados a participar, anualmente, em
ações de formação com a duração de dois dias. O programa de
formação do TSM é revisto periodicamente pelo seu Comité Nacional
de Formação (CNF), e os seus conteúdos são alterados a fim de permitir
abordar novos assuntos. É realizada uma avaliação pormenorizada
adequada de cada evento de formação por meio de um questionário em
linha que é preenchido pelos titulares de cargos judiciais participantes.
Esta avaliação única de todas as sessões (e da medida em que os
objetivos do curso individual foram alcançados) é então analisada pelo
CNF.
No entanto, reconheceu-se que essa rotina e esse processo de retorno
da informação centrado no evento, embora constituam um elemento
essencial de garantia da qualidade e um meio importante para facilitar o
retorno da informação ao CNF, forneceram muito poucas informações
sobre o êxito do programa global no que toca a satisfazer as
necessidades dos membros e a indicar que alterações, se for caso disso,
poderão ser necessárias para colmatar eventuais lacunas no estilo e
conteúdo do atual programa e na abordagem à formação.
Consequentemente, em 2012, o Tribunal de Saúde Mental organizou
uma avaliação do seu programa de formação na sua totalidade (a
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jurisdição inclui mais de 1000 titulares de cargos judiciais). Tal envolveu
a utilização de um questionário em linha e uma análise de dados com o
intuito de a) rever a formação existente disponibilizada aos membros da
jurisdição e b) melhorar o conteúdo e a qualidade da formação a
ministrar no futuro. Embora os cursos de formação individuais já
tenham sido avaliados de forma estruturada, os líderes do programa
pretendiam aprofundá-los e criar uma oportunidade de ter uma visão
mais alargada da forma como a formação é ministrada em todo o
tribunal e do tipo de formação ministrada.
Algumas questões abordaram questões práticas; outras questões
abordaram os formatos de curso preferidos dos titulares de cargos
judiciais (p. ex., se os eventos de formação devem ser disponibilizados a
todos os membros do TSM ou se alguns cursos devem destinar-se a
grupos de membros especializados específicos); e outras questões
abordaram questões tais como o estilo, o ritmo, o nível, o equilíbrio e a
qualidade observada do programa global.
Contactos
instituição

da Colégio Judicial
Ministério da Justiça, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Reino Unido
Telefone: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Endereço de correio eletrónico: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sítio Web: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Outras
observações

O questionário produziu uma excelente reação e, como resultado das
suas conclusões, a equipa de formação do tribunal encontra-se
empenhada num processo de ajustamento dos aspetos do programa na
sua totalidade com o intuito de refletir as opiniões dos seus membros.
Por conseguinte, esta continua a ser considerada como uma PRÁTICA
PROMISSORA.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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