PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROPOSTA DE PAUTA
Reunião a pedido da AGGEST com a equipe de comunicação do TST/CSJT e do TRT da 3ª Região para o
evento Webinário e Ofc, “Webinário Política de Colegiados Temáticos da JT e do CSJT - apresentação da
Resolução CSJT 325”.

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

18/03/2022

No dia 18 de março de 2022, por vídeo-conferência, das 13h30-14h15, ocorreu a Reunião a pedido da AGGEST com a
equipe de comunicação do TST/CSJT e a CSAN para o evento Webinário e Ofc, “Webinário Política de Colegiados
Temáticos da JT e do CSJT - apresentação da Resolução CSJT 325”:
Nome
Alessandro Jacó de Almeida
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Divisão Comunicação Institucional - SECOM
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
Cláudia Pereira de Souza Brandão Fernandes
CSAN

Júlia Loures Nunes
Servidora AGGEST

Após agradecer a presença de todos, a equipe encaminhou a discussão dos itens da pauta.
Itens para pauta
Item:

2.1 - Reunião para definição do Webinário “Política de Governança dos ID
Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho: apresentando a Resolução n.º
325 do CSJT” com a equipe de comunicação do TST/CSJT

1. Evento será no dia 08/04/2022 de 14h às 18h.
2. CSAN vai verificar a configuração para gravação com autorização de uso da imagem para
participantes darem o de acordo (estar disponível a informação como requisito para entrada na
sala).
3. Jacó explicou que se a gravação for ser disponibilizada no youtube, o ideal é que a gravação
seja instantânea.
4. Agendado ensaio no dia 06/04/22 às 14h para teste com Lindoarte (aggest irá enviar o link)
5. O Webinário será no zoom.
6. CSAN solicitou a programação detalhada.
7. Não haverá mestre de cerimônia, haverá um apoio pela AGGEST.
8. Ofícios estão no aguardo da assinatura para envio.
9. Aggest irá fazer um roteiro para o dia do evento.
10. Jacó irá consultar o Olavo se o material ficará publicamente disponível no youtube.
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Encaminhamento: (1) Secom irá consultar o Olavo se o material ficará publicamente disponível no
youtube; (2) CSAN vai verificar a configuração para gravação com autorização de uso da imagem
para participantes darem o de acordo; e (3) AGGEST irá produzir o roteiro para o evento.

A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.

