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      PAUTA DA REUNIÃO  
Item Descrição 

 
 
 
 
  
 
 

Entradas   

A análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração:  a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção; b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade; c) informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendên- cias relativas a:  
 1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes; 
 2) extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados; 
 3) desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços; 
 4) não conformidades e ações corretivas; 
 5) resultados de monitoramento e medição; 
 6) resultados de auditoria; 
 7) desempenho de provedores externos; 
 d) a suficiência de recursos; 
 e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades (ver 6.1); 
 f) oportunidades para melhoria.  

  
Item Descrição 

 
 
 

Saídas  
  
 

As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com:  a) oportunidades para melhoria; b) qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade; c) necessidade de recurso. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados de análises críticas pela direção. 
 

Desenvolvimento da Pauta 
 
ENTRADAS  Não conformidades e ações corretivas; 
 03 Não conformidades de processo; 
 04 Não conformidades de Auditoria Interna.  Oportunidades de Melhoria de Auditoria; Melhorias alcançadas: COTEC – Maior controle do processo de backup, feita elaboração de P.O; Seplan – Com o incremento de melhorias na Matriz Swot, foi possível deixar mais clara as descrições e entendimento, principalmente das oportunidades e ameaças do ambiente externo que podem impactar positivamente ou negativamente no atingimento dos objetivos estratégicos do TJBA;  Aumento da correlação dos indicadores de desempenho do Planejamento Estratégico com os objetivos dos processos do escopo do SGQ, o que aumenta a contribuição para o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade;  Aprimoramento da análise dos resultados das pesquisas de percepção para avaliar se 

as iniciativas estratégicas e de processos estão gerando resultados para as partes 
interessadas e quais precisam ser ajustadas / redirecionadas. 
 



     Item B     Encerramento   
Pendências 

Id Pendências Responsável Status Data Limite 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

    * Status: Pendente, Atrasada, Em Andamento e Concluída.  
 


