PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Reunião CRTV SECOM AGGEST – 20/05/2021

PROPOSTA DE PAUTA

Reunião a pedido da Assessoria de Governança e Gestão Estratégia com a equipe de comunicação do
TST/CSJT para organização do curso de Planejamento Estratégico na Justiça do Trabalho.

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

20/05/2021

No dia 20 de maio de 2021, por vídeo-conferência, das 15h-15h30, ocorreu a Reunião da AGGEST com a CRTV e
SECOM. Estiveram presentes os seguintes servidores:
Nome
Ivan Bonifácio
Assessor Chefe AGGEST
Alessandro Jacó de Almeida
Departamento Comunicação Institucional SECOM
Anna Carolina Vilela de Brito
CRTV
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
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JUSTIÇA DO TRABALHO

Reunião CRTV SECOM AGGEST – 20/05/2021
2.

Itens para pauta

Item:

2.1 Reunião com a equipe de comunicação do TST/CSJT para realização do
curso de Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho pela AGGEST

ID

Situação atual: A AGGEST solicitou apoio para a realização de um curso sobre Planejamento Estratégico para
instruir os TRTs quanto ao novo Plano Estratégico para o ciclo 2021-2026 e a mudança de cultura na gestão
estratégica. CRTV explicou que pode ajudar com a produção voltada para público externo, mas que a
produção de curso para público interno seria uma demanda da CEduc-JT para inscrição e certificação.
Sugeriram um formato webinário pelo zoom ao invés de gravação presencial no studio da CRTV por conta da
pandemia e deslocamento de servidores para produção. SECOM explicou que faz a criação de identidade
visual e publicação no site e na interlocução com as SECOMs dos TRTS e mobilização de público interno. O
evento seria no formato webinário, no final de junho, com duração de 2 horas e abertura pela
Secretária-Geral que será consultada quanto à possibilidade do evento e de sua participação. CRTV registrou
que,, caso a transmissão do evento seja pelo Zoom, será realizada pela SETIN, de forma que a TV geramos
uma chave de transmissão e a SETIN transmite direto pelo Zoom, no formato das sessões
telepresenciais..AGGEST ficou de acionar a CEduc-JT para logística do curso voltado ao público interno e o
material será utilizada para público externo, na medida do possível, no youtube do CSJT pela CRTV.
Encaminhamento: (1) AGGEST irá entrar em contato com CEduc-JT para inscrição e certificação do
webinário e com a CSAN para criação do link não listado; (2) SECOM irá fazer a identidade visual e a arte do
certificado dos servidores e magistrados e ficará responsável pela divulgação nas redes sociais; (3) CRTV fará
a transmissão no dia do evento; (4) AGGEST fará a programação para análise e aprovação e envio à SG.

A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.
Nome
Ivan Bonifácio
Assessor Chefe AGGEST
Alessandro Jacó de Almeida
Departamento Comunicação Institucional SECOM
Anna Carolina Vilela de Brito
CRTV
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST

