SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
Ata da 2ª Reunião do Comitê Gestor do Programa de Inovação 2021

1.

Identificação da Reunião
Data
11/02/2021
Quinta-feira

2.

Horário
Início

09h00

Local

Término

11h00

Videoconferência

Coordenador da reunião
Magistrado André Machado
Cavalcanti

Objetivos da Reunião - Pauta

1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião
1. Definição de método de trabalho do comitê;
2. Logomarca;
3. Definição de formato da primeira oficina para identificação de desafios;
4. Espaço físico do laboratório (relatos);
5. Divisão em subgrupos para estudos de possíveis eixos temáticos (comunicação, fluxo processual no 1º
e no 2º graus, agenda 2030, etc.);
6. Elaboração de plano de capacitação para apresentação à EJUD;

3.

Participantes
Nome

Lotação

1

André Machado Cavalcanti

2
3

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte
Ranniery dos Santos Leite

4

Talita Simões Leão

5

Fernanda Silva de Lima

6

Karla Fonseca Maranhao

7

Patrícia Rocha Magalhães Sakaue

8

Thainã Ferraz Maturino

SADM

9

Rossana Lourenço Gomes

EJUD

10 Marcelo Luis Machado Moura
11 Rafael Santos Targino

SETIC

4.

1ª VTCG
SETIC
1ª VTCG
SCR
SEGEJUD
GDUD
ACS

SETIC

Discussão da Pauta
Assunto
Dando início à reunião, o Magistrado Coordenador submeteu à aprovação a Ata da
reunião realizada no dia 27.01.2021. Ata aprovada por unanimidade.
Em continuidade, o Magistrado condutor da reunião passou ao tema da logomarca,
tecendo considerações sobre o concurso, edital e premiação. Falou da dificuldade de
conseguir patrocínio e parceiros, como as associações. No que toca à premiação do
concurso, aventou a possibilidade de a Administração custear um curso, como forma
de premiar o vencedor do concurso. Aventou-se, ainda, a possibilidade de parceria
entre o TRT e empresas privadas.
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Em relação à logomarca, discutiu-se se seria mais viável a criação de um ou dois
logos, um para o programa e outro para o laboratório, momento em que o Magistrado
condutor procedeu à leitura de trechos do esboço do Edital sugerido pertinentes ao
tema.
Deliberou-se, de forma unânime, por uma única logomarca para o programa e o
laboratório, com pequenas alterações que possam distinguir uma da outra.
Em seguida, passou-se ao tema relativo ao método de trabalho do Comitê, quais tipos
de eventos deveriam ser realizados, a periodicidade das reuniões, etc. Na
oportunidade, o Magistrado condutor questionou sobre a possibilidade de divisão em
subgrupos para discussão sobre os desafios institucionais a serem trabalhados em
oficinas futuras. Rodrigo Cartaxo ponderou não ser o momento apropriado, pois pensa
que, inicialmente, seria mais eficaz realizar uma oficina para, só após, pensar na
subdivisão em grupos, no que foi acompanhado por todos.
O Magistrado condutor lançou a proposta de, inicialmente, realizar, internamente, uma
oficina modelo presencial menor, com a participação apenas dos membros do Comitê,
para identificação de desafios institucionais a serem trabalhados, posteriormente, por
um grupo maior, em outra oficina, devendo-se, para esta, convidar uma pessoa de fora
do TRT (facilitador), com experiência na área, para conduzir os trabalhos. A proposta
de realização da oficina modelo no dia 05 de março de 2021, bem como a oficina
maior, aberta ao público externo, no dia 19 ou 26 de março de 2021, data a ser
definida posteriormente, foi aprovada por unanimidade. Definiu-se, ainda, que as
reuniões deste Comitê ocorram em espaços de 15 dias.
Passou-se à discussão sobre o Plano de Capacitação para apresentação à EJUD.
Após explanação e algumas ressalvas lançadas pela Secretária da EJUD, Rossana
Marinho, o Magistrado Coordenador pontuou a necessidade de manter contato com o
Juiz Auxiliar da Presidência, Paulo Roberto Vieira Rocha, antes de adentrar ao tema
em apreço.
Rodrigo Cartaxo e Marcelo Moura pontuaram que já existe um esboço desse Plano de
Capacitação no Trello, podendo ele ser aperfeiçoado ou finalizado para envio à
Presidência, tendo-se acordado que todos poderiam opinar nesta ferramenta, até a
semana seguinte, para que se enviasse o Plano à Presidência.
Por fim, restou designada a próxima reunião para o dia 25 de fevereiro de 2021, às
14:30 horas.

Data da Ata
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João Pessoa, 11 de fevereiro de 2021.
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