3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

23/02/22

No dia 23 de fevereiro de 2022, por vídeo-conferência, das 16h30-18h30, ocorreu a 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”, bem como dos servidores da
Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGEST) e dos servidores da Secretaria de Comunicação (SECOM):
Nome
Igor Daniel Costa Jones
Servidor TRT 3ª Região
Alessandro Jacó de Almeida

Divisão Comunicação Institucional - SECOM
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
Olavo de Olivieira Dantas
Servidor TRT 3ª Região
Dulio Mendes Soares
Servidor AGGEST
Fábio Avelar Peixoto
Servidor TRT 3ª Região
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 dia

Sugestão de que o evento seja dividido em dois dias: 1º Dia: Autoridades, com palestra de Governança
(Ministério da Economia), de 2 horas e 2º Dia: Área mais técnica, com 2 ou 3 horas de realização, com: um(a) servidor(a) da unidade de governança e gestão estratégica; - um(a) servidor(a) especialista em
normalização de atos administrativos; - um(a) servidor(a) bacharel em Direito; e - um(a) servidor(a) capaz de
conduzir negociações e resolver conflitos. O Evento será realizado pela Sala do Zoom, com transmissão via
Link do youtube enviado aos participantes no e-mail individual de cada inscrito.
1ª Sugestão: DIA 1 (uma hora e trinta a 2 horas) - participantes: presidentes, gestor da estratégia, Diretoria
Geral, com fala de abertura pelo Ministro Presidente, SGRCSJT e palestra com profissional do Ministério da
Economia (30 min): - visão geral da 325 (1 hora) - sugestão da formação das equipes (15 min) - perguntas e
respostas (30 minutos). DIA 2 (2 horas a 3 horas): equipes e eventuais autoridades - detalhamento da 325 pontos críticos da 325 - perguntas e respostas.
2ª Sugestão: DIA 1 (uma hora e trinta) - participantes: presidentes, gestor da estratégia, DG, equipes - fala
abertura: Ministro presidente, - fala SGRCSJT ou AGGEST: combinar focar na importância dos presidentes no
patrocínio - visão geral da 325 (15 min) - sugestão da formação das equipes (15 min) - perguntas e respostas
(30 minutos) DIA 2 (2 horas a 3 horas) - equipes e eventuais autoridades - avaliar palestra Min Economia (30
min) - detalhamento da 325 - pontos críticos da 325 - perguntas e respostas. O Evento está vinculado à
apresentação ad Resolução n.º 325/CSJT, cujas informações constam no Processo SEI n.º 6000141/2022-90 e
a data sugerida a ser confirmada com a Presidência do CSJT é entre os dias: 28/03/22 a 31/03/22, com
duração de 1h ou 1h30.

Encaminhamento: (1) verificar com o Assessor Chefe da AGGEST a melhor data para o evento; (2) verificar a
agenda do Ministro Presidente do CSJT; (3) confirmar o modelo dos ofícios enviados aos Presidentes dos
TRTs e ao Presidente do Coleprecor (com link do zoom e link do canal youtube); (4) Confeccionar os ofícios;
(5) acionar os outros setores que irão participar da realização do Webinário (CSAN, CRTV, Cerimonial,
AGGEST e TRT da 3ª Região) e elaborar a ata da reunião; (6) SECOM irá providenciar as artes e laytout do
convite em PDF e irá contactar a transmissão na agenda da CRTV; (7) Acionar CSAN para criar link do zoom e
canal do youtube; (8) Solicitar cerimonial e mestre de cerimônia para o evento em que conste a Presidência;
(9) Verificar com o Cerimonial a organização da ordem dos trabalhos, envio dos convites digitais e ofício
assinado pelo Ministro Presidente informando o tempo de fala na abertura do evento; (10) AGGEST irá
enviar o plano de trabalho da cooperari para servir de modelo do Evento; (11) TRT da 3ª Região ira ajustar a
minuta do ofício.
A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.

