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PAUTA DA REUNIÃO

ASSUNTO DELIBERAÇÕES

Abertura

O diretor da SETIN, Marco Aurélio, saudou a todos
e passou a palavra para o Assistente de Governança
de TIC, Flávio Ramos, que apresentou os itens da
pauta da reunião.

1 - Apresentação
da Entic-JUD
2021-2026

O Assistente de Governança e Projetos de TIC,
Flávio Ramos, explicou que a necessidade dessa
reunião é para fazer o alinhamento do preenchimento
do plano de trabalho da execução da nova Entic-JUD
(Resolução CNJ 370/2021) para o ciclo 2021 - 2026.
Contextualizou, que no dia 10/03/2021 às 16h o CNJ
realizou por videoconferência um evento de
apresentação do novo dispositivo, esclarecendo
diversas dúvidas colocadas pelos órgãos submetidos
ao seu controle administrativo e financeiro.
Considerando a boa experiência, a SETIN decidiu
realizar um evento similar para seu quadro de
servidores, com objetivo de envolver todos na
execução da estratégia de TIC, uma vez que a mesma
prega a participação colaborativa na execução não
só dos gestores, mas de todos os servidores que
integram a SETIN. Ficou decidido que seriam dois
momentos, o primeiro para apresentação e o segundo
para a reunião com os gestores para alinhamento da
elaboração do plano de trabalho. A apresentação foi
realizada no dia 23/03/2021 às 10h, como
participação expressiva dos servidores da SETIN.

2 - Plano de
Trabalho da
Entic-JUD

No dia 25/03/2021, os gestores se reuniram para
fazer o alinhamento do preenchimento do plano de
trabalho da nova Entic-JUD, bem como outros planos
que se desdobram dentro da estratégia de TIC.
Flávio Ramos apresentou a planilha que foi gerada a
partir do modelo do CNJ, disponibilizado no
Connect-JUS.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o1pyMXZXdDM
vpoXMPGzwn_3_MGhYk8YpU3NDS9zKSik/edit?usp=sharing

A orientação dada foi semelhante a que o CNJ
passou:

● O plano de trabalho é o desdobramento dos
dispositivos da resolução em ações;

2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

● O plano de trabalho do órgão deve ser
disponibilizado na plataforma Connect-JUS até
julho de 2021;

● O plano é dividido em grupos com marco de
início e fim. Apesar dessa divisão, os órgãos
podem executar suas ações de forma a
antecipá-las, mas priorizando a entrega dentro
do cronograma previsto;

As áreas da SETIN foram orientadas a informar as
ações, procedimentos, data de início e fim,
responsável pelo cumprimento do item e o contato.
Os procedimentos não devem ser numerosos e devem
ser no mínimo dois e no máximo cinco.

Os gestores foram informados que a metodologia
aplicada para definição dos objetivos e metas da
nova estratégia será a OKR (Objectives and Key
Results), porém não é obrigatório o seu uso no
primeiro momento.

Ficou definido o prazo para entrega do primeiro
template do plano de trabalho é 30/04/2021.

3 - Capacitações
em OKR

O Assistente de Governança e Projetos de TIC,
Flávio Ramos, aproveitou a oportunidade para
informar da necessidade de capacitação na
metodologia OKR. Informou que na reunião do CNJ, o
órgão comunicou que não há previsão de capacitação.
Complementou que que na plataforma Alura há uma
trilha sobre o tema. O servidor Leonardo Feliciano
informou que o TST disponibilizou um guia para
aplicação da metodologia OKR que pode ser útil.

4– PDTIC

Flávio Ramos, Assistente de Governança de TIC,
pediu que o Diretor da SETIN reforçasse com os
gestores a necessidade de entrega dos projetos para
que possamos fechar o PDTIC 2021-2022 até o final
de abril/2021. O Diretor da SETIN ratificou o
pedido, explicando que apesar do prazo segundo a
nova Entic-JUD ser até julho/2021, precisamos
entregar o quanto antes. Flávio Ramos informou que
estamos adiantados, bastando que as áreas finalizem
a definição de seus projetos.

5 – Apoio
Gartner

Flávio Ramos indagou o Diretor da SETIN se a
consultoria Gartner pode nos ajudar no
aprimoramento do nosso PDTIC, inclusive para
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usarmos a nova metodologia de OKR. Marco Aurélio
disse que irá enviar solicitação para que seja
marcada uma reunião quanto a isso.

Considerações
Finais

Sem considerações finais a reunião foi encerrada.

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Diretor da SETIN e
lavrada esta ata que será enviada por e-mail aos presentes e caso não
tenham nada a alterar até às 18h do dia 30/04/2021 será considerada
assinada para todos os efeitos e disponibilizada no Portal de
Governança de TIC.
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