
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 22/2022

Altera dispositivo da Resolução Presi 32, que institui a gestão do
conhecimento e regulamenta a atividade de retenção de conhecimentos
no âmbito do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região e dá outras
providências.
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração na
sessão de 19/05/2022, proferida nos autos PAe 0011834-66.2015.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a criação do Comitê Multidisciplinar de Gestão do Conhecimento, prevista no art. 3º
da Resolução Presi 32 de 15 de agosto de 2016, que institui a gestão do conhecimento e regulamenta a
atividade de retenção de conhecimentos no âmbito do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região,

b) a importância de atualização da norma reguladora do Cogecon,
 

RESOLVE:
 

Art. 1º REVISAR a Resolução Presi 32 de 15 de agosto de 2016, que passa a vigorar
com as seguintes alterações

I – Inclusão dos §§ 1º, 2º e 3º ao art. 2º:

§ 1º À coordenação do Cogegon cabe, além das atividades descritas no caput
deste artigo:
I – apresentar plano de trabalho, baseado na metodologia da gestão de
projetos adotada pelo Tribunal, com estabelecimento de atividades,
responsabilidades e prazos;
II – promover a integração da equipe do comitê, o compartilhamento de
informações e medidas que visem ao alcance dos resultados esperados;
III – apresentar, quadrimestralmente, à Diretoria-Geral da Secretaria ou à
direção do foro, em processo administrativo específico, relatórios das
atividades realizadas e entregas de projetos, por meio dos Relatórios de
Acompanhamento de Projeto – RAP;
IV – utilizar as ferramentas Teams e Planner para comunicação entre os
membros da equipe do projeto e a distribuição de tarefas, respectivamente;
V – estabelecer canal de comunicação com os titulares do conhecimento no
Tribunal e nas seccionais;
VI – representar o TRF 1ª Região em eventos e reuniões relativas ao tema do
comitê.
§ 2º O Cogecon deverá reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês para
discussões e deliberações e, extraordinariamente, sempre que necessário,
devendo ser inserido em processo administrativo – PAe/SEI específico os
sumários das deliberações, os resultados alcançados e as próximas ações.
§ 3º As reuniões deverão ser realizadas, preferencialmente, por meios
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remotos.
II – Alteração do § 3º do art. 3º:

§ 3º O Cogecon-TRF1 terá por membros permanentes o titular do Centro de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da 1ª Região -Cedap,
que exercerá a função de coordenador do Comitê e o titular da Divisão de
Gestão da Informação e Biblioteca – Digib, que exercerá a função de vice-
coordenador.

 

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

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 27/05/2022, às 18:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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