
1. Dados da Reunião
Data Hora marcada Hora início Hora término Local

16/05/2017 14:00 às 15:00 14:50 15:35 Sala da ASCOM

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Leitura da Ata da RLA anterior
03 Apresentação das ações e projetos da ASCOM
04 Discussão e estratégias para condução dos projetos da ASCOM
05 Informação da data da próxima RLA
06 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor Assinatura

01 Pedro Vivas Seplan

02 Cristina Cunha Seplan

03 José Romilson Mascarenhas Seplan

04 Flávio Novaes ASCOM

05 Ronaldo Jacobina ASCOM

4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Pedro Vivas fez a abertura da reunião e procedeu a leitura da Ata da RLA anterior.

Pedro Vivas durante a leitura da Ata da RLA anterior, comentou a abordagem para simulação da presença do CGOV na RLA
geral como uma prévia da RAE. Cada participante representará um membro do Comitê de Governança Corporativa – CGOV
para comentar ou avaliar a participação de cada área.

Flávio relatou a alteração de cenário no âmbito da ASCOM tendo em vista a contratação de empresa de publicidade para
Clipagem de Notícias vinculadas ao TJBA trazendo muitas melhorias na assessoria de comunicação. Comentou sobre os
dois projetos da ASCOM: 1. Novo Portal do Tribunal; 2. Web Rádio.

Pedro Vivas e Cristina Cunha comentaram que o projeto Web Rádio configura como projeto departamental enquanto o Novo
Portal está contemplado como projeto estratégico e portanto dentro do portfólio que será monitorado pela SEPLAN.

Cristina Cunha informou a necessidade de inclusão dessas informações no SGP – Sistema de Gestão de Projetos que ainda
esta semana estará em produção.

Pedro Vivas lembrou a importância do acompanhamento dos indicadores como forma de avaliação e resultado das ações e
projetos implementados e das melhorias dos processos de trabalho.

Flávio Novaes comentou que os indicadores que serão acompanhados pela ASCOM serão o “pageview” ou número de
acessos no portal e o número de curtidas nas redes sociais. Flávio mencionou que o número de acessos atingiu 2,3 milhões
em maio/2016 contra 1,4 milhões em maio/2014.

Até o dia 19/05/2017 a  ASCOM enviará o novo cronograma do Novo Portal, o resumo do projeto e os indicadores

As datas foram confirmadas (RLA 25/05 e RAE 20/06). Pedro Vivas explicou que haverá uma apresentação padrão para
todas as áreas. Será enviado até o dia 19/05/2017 o modelo da apresentação. 

A reunião foi encerrada às 15:35h
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