TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA
LOCAL
Coordenadoria de
Governança
Institucional

Presentes

DATA
17 de maio de
2019

INÍCIO

TÉRMINO

DURAÇÃO

9:40h

11:00h

1h20mim

Lia Martins Costa e Silva Cruz – Coordenadora
Governança Institucional
Claudilena Puget da Fonseca – Assessora-Chefe
Desenvolvimento de Pessoas, em substituição
Mônica de Moraes Rego – Coordenadora de Sistema
Informação

de
de
de

Ausentes

Pauta

- Alteração e avaliação do Plano de Trabalho
Comissão de Ética – exercício de 2018/2019;
- O que ocorrer.

da

Abertura

Iniciada a reunião, a Presidente da Comissão deu as boas
vindas aos presentes e apresentou a pauta a ser
discutida.
REGISTROS

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

Minuto Ético. Serão formatados novos vídeos para serem
repassados antes dos cursos em Ead.
Disponibilizar Curso de Capacitação em EaD relacionado a
ética. ASDEP providenciou a disponibilização do curso da
ENAP. Será incluído um módulo sobre o código de ética do
TRT8. AS questões foram formuladas pela Coordenadora da
COGIN. Curso a ser disponibilizado no segundo semestre de
de 2019.
Divulgação na página da Comissão de ética no Portal do
que é conflito de interesse e dos vídeos referentes ao
minuto ético. Em andamento. A comissão deliberou pr
alterar o material do conflito de interesse para o
formato de vídeo.
Combate a fraude e corrupção.
A
COGIN
realizará
o
levantamento
de
material
correlacionando o tema com a gestão da ética e da
integridade e encaminhará para análise da comissão.
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ITEM 5

ITEM 6

ITEM 7

ITEM 8

Enquete através de fomulário eletrônico do Google. A ser
realizada em momento posterior.
Envios dos e-mails marketing a cada dia 15 dias, a serem
divulgados pela ASCOM. Ação será substituída por vídeos
institucionais de divulgação do código de ética.
A COGIN apresentou para a comissão o material a ser
repassado para a ASCOM preparar os vídeos institucionais
. A COGIn encaminhará para validação da comissão os
materiais para cada vídeo a ser criado.
Disponibilização de módulo referente ao código de ética
para os servidores que tomarem posse no TRT no curso de
ambientação em Ead, que está em desenvolvimento pela
ASDEP. A COGIN providenciará a elaboração do módulo e
submeterá para apreciação da comissão.
Atualização do código de ética. Por inciativa do plano
de contribuição de gestão de pessoas do TRT8, a
Comissão foi demandada a atualizar o código de
ética
incluindo o programa de integridade. Já estava no plano
de trabalho da Comissão abordar o tema de gestão da
ética e integridade.

Agendamento de próxima reunião para 03/06/19, com a finalidade de
analisar o andamento do plano de trabalho da comissão para o
exercício 2018/2019.
Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. Para os devidos fins,
foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada pelos presentes e por mim, Lia Martins Costa e
Silva Cruz, que a digitei.
Lia Martins Costa e Silva Cruz
Coordenadora de Governança Institucional
Mônica Moraes Rêgo Guimarães
Coordenadora de Sistema de Informação
Claudilena Puget da Fonseca
Assessora-chefe de Desenvolvimento de Pessoas,
em substituição

