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ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
DO ESTADO DO MARANHÃO

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS
1. HORÁRIO DAS AULAS E ATIVIDADES PRÁTICAS
De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h
2. FREQUÊNCIA
O aluno deverá ter 100% de frequência no curso, sendo obrigatória a assinatura das listas de
presença na entrada e saída de cada turno.
As listas de frequência ficarão disponíveis para assinatura nos seguintes horários:
- entrada manhã: das 8h às 8h30
- saída manhã: das 12h às 12h30
- entrada manhã: das 14h às 14h30
- saída tarde: das 18h às 18h30
Findo o referido horário as listas serão recolhidas e registrada a falta do candidato.
3. QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS
O candidato, obrigatoriamente, deverá preencher 02 (dois) tipos de questionários avaliativos, que
serão enviados a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM:
- Questionário de desempenho do professor, que deverá ser preenchido ao final de cada
disciplina;
- Questionário de avaliação do curso, que deverá ser preenchido a cada duas semanas.
4. SERVIÇOS DA BIBLIOTECA
O candidato terá acesso aos serviços da biblioteca da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Maranhão – ESMAM, de segunda a sexta, no horário das 8h às 19h.
5. MATERIAL DO CURSO
Todo o material do curso será disponibilizado na página da ESMAM, alocada no Portal do Poder
Judiciário, na internet. Para visualizar os arquivos, acesse o menu “Cursos” -> seção “Curso de
Formação Inicial de Magistrados”.
6. . INTERNET – Wi-Fi
Redes: esmam1 ou esmam3
Senha: e1s2m3a4m5

