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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E  BOAS IDEIAS (BI)
 IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 

    IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

TÍTULO

Semana de Planejamento das unidades da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa

NOMES:

Náiber Pontes de Almeita; Josoé Alves de Albuquerque; Nagilene Marques Dourado de Almeida; Michaela Melo D'Albuquerque 

Lima

EMAILS E UNIDADES DOS IDEALIZADORES:

diref.ac@trf1.jus.br - Diretoria do Foro; secad.ac@trf1.jus.br - Secretaria Administrativa; nucre.ac@trf1.jus.br - Núcleo de 

Recursos Humanos; semad.ac@trf1.jus.br - Seção de Modernização Administrativa

    CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 

CATEGORIA

PROCESSOS DE TRABALHO (rotinas, procedimentos)

UNIDADES ENVOLVIDAS

Diretoria do Foro; Secretaria Administrativa

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP:

Houve uma reuniãoentre a Diretoria do Foro e os servidores das unidades, na qual foi detectada a necessidade de 

intercâmbio entre as unidades da área administrativa, para a identificação de problemas e busca de melhorias nos 

processos de trabalho, bem como a necessidade de que as atividades estejam alinhadas ao Planejamento Estratégico 

da Justiça Federal  com foco no alcance das metas ali definidas.

QUANDO A BOA 
PRÁTICA FOI 
IMPLANTADA:

2015

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO

Apoio da Diretoria do Foro e empenho dos servidores.

    RESUMO 

    DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

A Semana de Planejamento consiste em um evento anual, que tem a duração de uma semana, com duas ou três horas diárias (dependendo da 

programação), na qual são realizadas atividades, conduzidas pelos próprios servidores, as quais consistem em palestras, oficinas e rodas de 

conversa. Os temas trabalhados são definidos a partir de uma prévia pesquisa, junto às unidades, sobre as suas demandas principais ou, ainda, 

a partir dos maiores problemas verificados pela administração no andamento dos trabalhos do ano anterior.

Periodicidade: anual.

Período do ano em que ocorre: março.

Duração: uma semana, com duas ou três horas diárias.

A programação é definida da seguinte forma:

- avaliação dos resultados do planeamento do exercício anterior (todas as unidades);

- apresentação dos temas gerais (todas as unidades);

- apresentação dos temas específicos de cada área (separados por unidades);

- planejamento.

    DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 

JUDICIAL

ADMINISTRATIVA
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A dificuldade premente refere-se à conciliação entre tempo e trabalho, frente à escassez de pessoal e à sobrecarga de trabalho, que faz com que 

os servidores criem resistências à participação. Conseguimos superar esse obstáculo quando convencemos essas pessoas de que o tempo 

utilizado nesse evento pode significar um quanho em produtividade a posteriori.

    CRONOGRAMA/DURAÇÃO DO PROJETO 

Esse projeto é de caráter permanente, ocorre uma vez ao ano (no mês de março) e tem a duração de uma semana.

    RECURSOS ENVOLVIDOS 

FÍSICOS MATERIAL E PESSOA

Espaço físico, equipamentos de multimídia (computadores, projetor, 

pastas)

FINANCEIROS:

Nenhum.

    QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA: 

CONCEPÇÃO:

A ideia surgiu em uma reunião.

IMPLANTAÇÃO:

Cerca de 15 dias, entre a informação Semad e a assinatura da 

Portaria.

    HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO 

NA UNIDADE?

Sim.

NO TRF

Não.

NA 1 REGIÃO

Não

COM OUTRAS REGIÕES

Não.

NO CJF OU CNJ

Não.

FORA DA JF

Não.

    PARCERIAS 

Não houve parcerias.

   RESULTADOS ALCANÇADOS 

Melhoria na qualidade dos termos de referência com a criação de uma comissão específica para dar apoio às unidades requisitantes na fase de 

elaboração, o que trouxe agilidade aos procedimentos de aquisição de bens e/ou serviços, pois isso evitou a nece

   ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA? 

Todas as unidades da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa.
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ALINHAMENTO ESTRATÉGICO1 

MACRODESAFIOS

-Melhoria da gestão de pessoas; -Aperfeiçoamento na Gestão de 

Custos; - Instituição da Governança Judiciária

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:

- Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça federal; - 

Otimizar custos operacionais; - Aprimorar a organização e as 

práticas de gestão estratégica da justiça federal.

   A PRÁTICA FOI DIVULGADA OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE 

Não.

   A PRÁTICA AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA? 

Sim.

   TÍTULOS DOS ANEXOS 

Portaria SJ DIREF 16

Programação SJAC-SEMAD

Relatório SJAC-SEMAD



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

PORTARIA SJ DIREF 16

Institui a Semana de Planejamento Anual das unidades da Diretoria do
Foro e da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Acre.

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE , no uso de suas
atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 126-79.2016.4.01.8001,

CONSIDERANDO:

a) os resultados obtidos com a realização da Semana de Planejamento da Secretaria
Administrativa no exercício de 2015;

b) a necessidade de permanente intercâmbio entre as unidades da área administrativa,
para identificação de problemas e busca de melhorias nos processos de trabalho;

c) a necessidade de estabelecer um período destinado ao planejamento das atividades
da área administrativa para o exercício corrente;

d)  a  necessidade  de  que  essas  atividades  estejam  alinhadas  ao  Planejamento
Estratégico da Justiça Federal e com foco no alcance das metas ali definidas;

RESOLVE:

Art. 1º  Fica instituída a Semana de Planejamento das unidades da Diretoria do
Foro e da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Acre.

§ 1º Este evento deverá ocorrer, anualmente, no mês de março.

§ 2º Nos meses de janeiro e fevereiro, a Seção de Modernização Administrativa, em
parceria com os Núcleos, colherá as informações necessárias para a elaboração do cronograma e do
conteúdo programático do evento do ano em curso.

§  3º  O  Núcleo  de  Recursos  Humanos,  através  da  Seção  de  Desenvolvimento  e
Avaliação de  Recursos  Humanos,  com o  apoio  da  Seção de  Modernização  Administrativa,  ficará
responsável pela organização do evento.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Náiber Pontes de Almeida
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Náiber Pontes de Almeida, Diretor do Foro, em
23/02/2016, às 13:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1815272 e o código CRC 7C79E451.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

PROGRAMAÇÃO

SEMANA DE PLANEJAMENTO 2016 – SECAD E DIREF

1ª ETAPA: CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
2ª ETAPA: PLANEJAMENTO E ESTABELECIMENTO DE METAS PARA 2016

Data de realização: 28/03 a 01/04/2016

Horário: 08 às 12h e 14 às 18h (nos dias 28 e 29/03) – 16 horas

                13 às 16h (nos dias 30/03, 31/03 e 01/04) – 9 horas

Carga horária do curso: 25 horas

Instrutores/facilitadores: Servidores da Seção Judiciária e do TRF1

Objetivo: Planejar as atividades das unidades da Secretaria Administrativa e da Diretoria do Foro para
o exercício de 2016, bem como propor melhorias nos processos de trabalho através do intercâmbio
entre essas unidades.

Clientela: Unidades da Secretaria Administrativa e da Diretoria do Foro

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª ETAPA

28 e 29/03/2016

Curso de Desenvolvimento Gerencial

Instrutores: Márcio da Silva Albuquerque e Lúcia Beatriz de Mendonça de Sá

Clientela: servidores ocupantes de função comissionada

2ª ETAPA

30/03/2016

Abertura – Diretor do Foro1. 
Avaliação dos resultados da Semana de Planejamento de 20152. 

2.1. Apresentação das principais providências realizadas

Oficinas de treinamento para os executores de contratos – Paulo

:: SEI / TRF1 - 1956424 - Programação :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...
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Criação da comissão de apoio na elaboração do Termo de Referência – Eva
Projeto de conciliação processual e pré-processual – Andressa e Sebastião

2.2. Apresentação das providências pendentes

Adesão aos Exames Periódicos de Saúde – Nagilene/Joseima
Fluxogramas e Sei – Michela

2.3. Avaliação dos problemas pendentes e levantamento de sugestões e necessidades de capacitação
para definição das oficinas a serem realizadas – Nagilene/Baima

Processos administrativos eletrônicos (PAe Sei)3. 

3.1. Orientações sobre o uso do sistema – Claudia/Paulo

Exposição das ferramentas do Sei
Padronização de documentos/criação de modelos favoritos em cada unidade
Nomenclatura dos documentos na árvore (anexação de documentos)
Sugestões para organização dos processos

3.2. Definição do fluxograma de encaminhamento dos processos – Eva/Paulo

Contratos continuados: repactuações, contas vinculadas e pagamento das faturas
Fluxo entre as Diretorias dos Núcleos e Secad

3.3 Levantamento das principais dificuldades encontradas pelos servidores na utilização do Sei e
definição de oficina – Claudia

Clientela: todas as unidades da Secad e Diref

31/03/2016

Explanação sobre o fracionamento de despesas – Eva/Paulo1. 
Definição do cronograma para realização de oficina para planejamento das aquisições e
contratações

2. 

Clientela: Secad, Asjur, Secoi, Nucaf, Semap, Selic, Secom e Seder

01/04/2016

Apresentação do Plano de Logística Sustentável – PLSAC - Eva/Michela1. 
Apresentação do panorama orçamentário 2016 – Josoé2. 
Estudo sobre os 62 indicadores do PLS e os respectivos planos de ação (em grupos)3. 
Encerramento4. 

Clientela: todas as unidades da Secad e Diref

Documento assinado eletronicamente por Michela Melo Dalbuquerque Lima Benevides,
Supervisor(a) de Seção, em 18/03/2016, às 15:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

RELATÓRIO

II SEMANA DE PLANEJAMENTO SECAD E DIREF - 2016

INTRODUÇÃO

A Semana de Planejamento das unidades administrativas da Secad e da Diref foi instituída como evento anual, na Seção
Judiciária do Acre, pela Portaria Diref 16 1815272. Dessa forma, no período de 28/03 a 01/04/2016, ocorreu a II Semana de Planejamento
da Secad e da Diref, que foi dividida em duas etapas, conforme descrito a seguir:

1ª etapa: nos dias 28 e 29/03, curso de Desenvolvimento Gerencial, ministrado pelos servidores do TRF1 Lúcia
Beatriz de Mendonça de Sá e Márcio da Silva Albuquerque, cujo relatório será apresentado pela Seder no PAe Sei
0001462-55.2015.4.01.8001;
2ª etapa: nos dias 30/03, 31/03 e 01/04/2016, Planejamento e Estabelecimento de Metas para 2016.

Este relatório versará sobre a 2ª  etapa,  cujos conteúdos explanados constam nos documentos 2002117, 2002154 e
2002190, e cuja lista de presença consta do documento 1996370. O evento foi aberto pelo Diretor da Secad. Em seguida, a Supervisora da
Semad fez a apresentação do conteúdo programático do referido evento e passou  a palavra para os facilitadores.

O EVENTO

1º dia: 30/03/2016

Horário Facilitador Assunto

13:30 Josoé Abertura do evento

13:35 Michela Apresentação da programação

13:40 Paulo
Realização das oficinas de treinamento para os executores de contrato
em 2015

14:11 Eva
Criação da comissão de apoio na elaboração do Termo de Referência e
sua finalidade

15:00 Andressa Projeto de conciliação processual e pré-processual

15:11 Intervalo

15:25 Sebastião
Projeto de conciliação processual e pré-processual- apresentação dos
dados de 2014 e 2015

15:44 Nagilene Adesão aos Exames Periódicos de Saúde

15:55 Michela Encerramento

Observação:  Tendo em vista o desenrolar  das discussões sobre os assuntos acima tratados,  a explanação sobre os
Processos Administrativos Eletrônicos (PAe Sei) foi transferida para a programação do dia 01/04 (sexta-feira).

2º dia: 31/03/2016

Horário Facilitador Assunto

13:30 Eva Fracionamento de Despesas

15:15 Intervalo

15:30 Gilmar Explanação sobre as aquisições de 2016
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Observação: Nesse dia, a clientela ficou restrita às unidades do Nucaf, Secoi, Asjur, Nucre/Seder, Semad e Secad, por
tratar-se de assunto bem específico.

3º dia: 01/04/2016

Horário Facilitador Assunto

13:30 Michela Apresentação do Plano de Logística Sustentável - PLSAC

14:00 Cláudia Exposição das principais ferramentas do sistema Sei

14:30 Paulo

Orientações sobre padronização dos documentos e organização dos
processos no sistema Sei:

- Formatação de documentos;

- Acompanhamento especial;

- Sobrestamento de processos.

15:00 Michela Fluxograma dos processos administrativos entre os Núcleos

15:30 Michela Avaliação do evento e apresentação de sugestões

A partir  das explanações realizadas sobre os assuntos acima citados,  foi  definida a realização das seguintes
oficinas:

1. Oficina sobre a elaboração do termo de referência e o papel da comissão criada para dar apoio a essa elaboração, no
dia 14/04/2016;

2. Oficina, no início de maio, para definição dos fluxos dos processos administrativos entre as unidades (Núcleos) e
elaboração de portaria para normatizar essa definição;

3. Realização de novas oficinas com os executores de contratos e setores afins, para fins de atualização dos temas
abordados em 2015, nos dias 18/05, 25/05, 01/06, 08/06 e 14/06/2016;

4. Oficina, no início de maio, para definição, com a assessoria da Oficial de Gabinete da Asjur/Diref, das modalidades
de licitação a serem utilizadas para as aquisições em 2016, com base no levantamento das demandas que o Nucaf está realizando junto às
unidades, cujo trabalho será concluído até o final de abril.

No momento da avaliação do evento, foram apresentadas as seguintes manifestações:

1. Os conteúdos apresentados não foram de interesse de todas as unidades, exceto o Sei, o que pode ter gerado uma
desmotivação para a participação, pois, com a sobrecarga de trabalho que assola todos os setores, participar do evento poderia ser visto
como "perda de tempo";

2. O horário estabelecido de 13 às 16 horas foi visto como um ponto negativo, tendo em vista que, para um evento
programado  cujo  tema  principal  é  o  planejamento,  o  horário  ultrapassar  a  carga  horária  diária  de  trabalho  mostra-se  como  um
contrassenso.

Para o próximo evento, as seguintes sugestões foram apresentadas :

1. Planejamento separado por Núcleos, para que possam ser trabalhados conteúdos específicos de cada unidade;

2. O evento ocorrer dentro do horário de expediente da área administrativa (8 às 15 horas), sendo indicada a opção de 13
às 15 horas.

CONCLUSÃO

Como foi exposto na Informação Semad 1742474, o objetivo do evento é a troca de experiências, ideias e boas práticas
entre as unidades. Conforme se depreende do exposto acima, o evento ocorreu dentro da programação prevista, exceto com relação a um
dos tópicos do primeiro dia, cuja explanação, para atingir o seu objetivo, foi transferida para o último dia do evento. Houve uma boa
participação das unidades, mas nem todas se fizeram presentes nos dois dias (30/03 e 01/04) em  que a participação deveria ser de toda a
clientela. Ressalte-se que o dia 31/03 foi destinado a uma clientela específica, incluindo unidades do Nucaf, Nucre, Asjur, Secoi, Secad e
Semad.

 A Portaria Diref 16 estabeleceu que, nos meses de janeiro e fevereiro, será feita uma coleta, junto às unidades, sobre os
assuntos a serem abordados, orientação que será seguida a partir do ano que vem, pois este ano a programação foi organizada pela Semad,
com o auxílio do Nucre e da Seder, com base nas deliberações provenientes da I Semana de Planejamento, ocorrida em 2015, com a
intenção de apresentar os seus resultados, tanto positivos como negativos. Além disso, priorizou-se a explanação sobre o fracionamento de
despesas, tema sugerido pela Assessoria Jurídica, visto que as atividades referentes às compras e aquisições de materiais e serviços ainda
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demandam uma maior atenção por parte da gestão administrativa.

Quanto às manifestações sobre a avaliação do evento, verifica-se que algumas unidades sentiram falta de um espaço para
falarem de suas dificuldades e de assuntos mais relacionados às suas atividades. Disso depreende-se que as explanações teóricas são
importantes e necessárias, mas devem servir de base para as discussões e proporcionar o envolvimento de todos os participantes. A
semana de planejamento deve servir, para as unidades, como um momento e um espaço de reflexão sobre como suas atividades diárias
estão sendo executadas, olhando para elas com um distanciamento necessário a verificar os pontos em que essa execução está falhando ou
que pode ser melhorada. Além disso, essa "parada" para o planejamento tende a significar um real avanço na produtividade posterior, a
partir da organização e sistematização do fluxo de trabalho daí advindos.

Quanto às sugestões, entendo como pertinentes as propostas apresentadas, tanto no que se refere  aos conteúdos serem
mais específicos, reunindo os Núcleos em separado, quanto ao horário proposto, de 13 às 15 horas, pois, mesmo com  a redução de 1 hora
na carga horária diária, não se vislumbra prejuízo, considerando que o evento em 2017, contemplará os cinco dias da semana, podendo
trabalhar apenas um assunto por dia, para que seja bem aprofundado.

Por fim, embora o evento em si tenha sido concluído, os seus desdobramentos ainda serão acompanhados e relatados.

Documento assinado eletronicamente por Michela Melo Dalbuquerque Lima Benevides, Supervisor(a) de Seção, em 08/04/2016, às
13:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o
código verificador 2002219 e o código CRC 6F1039E8.
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