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2ª REUNIÃO AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA (RAE) 

ATA 

A Reunião de Avaliação da Estratégia iniciou-se com a fala da 

assessora Rita Almeida informando sobre a utilização da ferramenta 

de gestão GP WEB para acompanhamento dos indicadores e suas 

aplicações no âmbito do Poder Judiciário.  De acordo com a assessora, esta reunião 

tinha como objetivo dar continuidade ao processo 

de medição das ações relacionadas com as 

iniciativas estratégicas constantes do Planejamento 

Estratégico. Aos presentes foi informado que a 

Assessoria de Planejamento procedeu ao 

lançamento dos indicadores de cada área, 

enfocando a importância de medir as atividades do 

Planejamento Estratégico.  A partir do uso de 

Power point foram apresentadas as telas que se 

encontram no sistema GPWEB, utilizando-se da 

Assessoria de Segurança Institucional como modelo 

e, orientando aos presentes como farão para 

utilização da ferramenta e lançamento dos dados 

referentes as suas respectivas áreas. Foi orientado 

aos presentes para procurarem a Secretaria de 

Tecnologia da Informação – STI, objetivando 

habilitarem-se no sistema, visando a sua 

utilização. Foi fixado o prazo até setembro, para 

preenchimento dos dados, oportunidade em que 

será realizada uma nova Reunião de Avaliação da 

Estratégia, para apresentação dos resultados 

preliminares em relação aos indicadores. Como 

trabalho preliminar de cada área, foi solicitada a 

validação dos indicadores conforme metas 

estabelecidas para o ano de 2017, visando serem 

alcançadas. Para tanto foi sugerido aos presentes 

verificar o estágio em que se encontram os projetos e atividades passíveis de medição 

para influenciar os indicadores de forma a confirmar ou sugerir novo patamar de alcance 
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de meta de realização. Foi informado aos presentes que todos os indicadores elencados 

estão associados às iniciativas constantes do Planejamento Estratégico, à exceção da 

Secretaria de Tecnologia da Informação, haja vista que ela mesma deverá promover esta 

associação em função da especificidade do seu Planejamento Estratégico. Ao ensejo e 

após as orientações aqui elencadas, a assessora Rita Almeida reforçou a necessidade de 

utilização dos indicadores como ferramenta de gestão. O Secretário Geral, Marcelo 

Albuquerque se manifestou favoravelmente a utilização dos indicadores como forma de 

auxilio aos gestores nas tomadas de decisão.  Após, foi repassada a palavra ao servidor 

Magno dos Santos Netto, do Núcleo de Processamento e Estatística, que apresentou aos 

presentes aos presentes os indicadores com alguns resultados obtidos pelo Tribunal, 

desde o ano de 2009. Os dados Os valores conforme itens apresentados estão anexos a 

esta Ata, conforme gerados pelo Núcleo de Processamento e Estatística deste Tribunal e 

consolidados em arquivo Power Point. Com o intuito de esclarecimento, foi informado 

pela assessora Rita Almeida que os resultados obtidos no âmbito da área administrativa 

impactam diretamente os resultados almejados na área fim e estritamente relacionados 

com os objetivos estratégicos fixados para a sociedade. Daí a importância da 

identificação e medição dos mesmos. Isto posto foi encerrada a reunião com o informe de 

que nova reunião será realizada objetivando atender as premissas de acompanhamento 

do Planejamento Estratégico conforme estabelecidas na  Resolução CNJ Nº198/  


