PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Vivências
Demandante: Márcio Vinícius Gimenes Milan
Patrocinador: Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves
Gerente: Erika Rodrigues Magalhães Lacerda
Classificação: Estratégico
Duração estimada: 5 meses
Período: Abril/2020 a Agosto/2020

Nº da proposta:
Nº do projeto: PDGP 01/2020
data de recebimento:
5/2/2020

2. DESCRIÇÃO
O projeto visa a criação de espaços de diálogo e escuta compreensiva nos quais os servidores inscritos
possam se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos.
Será utilizado o tema “autoconhecimento", por meio de metodologia utilizada pelo Centro de Valorização da
Vida - CVV. Servidores do TRT2 serão capacitados na referida metodologia por representantes do CVV, para atuarem
posteriormente como facilitadores de grupos no Tribunal. Em razão da atual pandemia de COVID-19, os encontros
iniciais serão realizados por meio de ferramenta de videoconferência.
Em um sentido mais amplo, o projeto busca promover um espaço para fortalecer a dignidade da pessoa
humana, visando o alcance dos seguintes resultados:
• identificação com o grupo;
• aumento de convivência social harmoniosa;
• diminuição do índice de absenteísmo;
• diminuição do índice de rotatividade;
• prevenção ao suicídio.
3. ESCOPO PRELIMINAR
Escopo:
Proporcionar, com a utilização da metodologia do CVV:
• autoconhecimento;
• escuta compreensiva;
• trocas de experiências;
• socialização de saberes;
• construção e reconstrução de novos conhecimentos sobre a temática proposta;
• valorização das pessoas e melhoria da qualidade de vida.
Proposta: Desenvolvimento do autoconhecimento por meio de metodologia desenvolvida pelo Centro de
Valorização da Vida – CVV.
• Periodicidade: encontros quinzenais ou mensais com duração aproximada de 90 minutos.
• Facilitadores de grupo: 10 a 15 servidores capacitados na metodologia do CVV e orientações repassadas pela
Coordenadoria de Governança e Projetos. Após o treinamento será validado o perfil dos facilitadores que
atuarão no projeto.
• Participantes dos espaços de diálogo: mínimo de 3 e máximo de 12 magistrados, servidores, ativos e
aposentados, terceirizados e estagiários.
As regras básicas (combinados) devem ser informadas em todas as reuniões. O participante pode se integrar a
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qualquer momento.
Alinhamento Estratégico: PDGP do TRT2, na perspectiva Recursos: “Promoção da valorização das pessoas e da
qualidade de vida”.
Não escopo:
• grupo terapêutico;
• encaminhamentos específicos de demandas dos participantes ao TRT2;
• encaminhamentos de denúncias de assédio;
• participação de jurisdicionados.
4. DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA
Marcos do projeto
Definição da metodologia
Capacitação dos facilitadores
Divulgação das datas dos encontros virtuais e inscrições dos participantes
Realização dos encontros virtuais

Data
Abril/2020
Abril e Maio/2020
Maio/2020
Maio a Agosto /2020

5. DETALHAMENTO DOS RECURSOS
5.1. RECURSOS EXTERNOS
Recursos externos

Valor estimado

2

Voluntários Centro de Valorização
da Vida - CVV

Forma de aquisição

5.2. RECURSOS INTERNOS
Recursos
internos

Nome do Servidor

3

Patrícia Carvalho
Filipe Mafalda
Érika Lacerda

1

Dr. Waldir dos Santos Ferro

1

Apoio

2

Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho
Thais Tie Myasaki

1
1

Unidade fornecedora

Período previsto de
alocação

Secretaria de Gestão Estratégica e
Projetos

Todo o projeto

Comissão da Igualdade e
Diversidade

Todo o projeto

SECOM

Divulgação

Seção de Acessibilidade e Inclusão

Todo o projeto

Alana Barros Silva

Seção de Serviço Social

Todo o projeto

Drª Luciana Bezerra

Programa Servidor Acolhedor

Todo o projeto

6. RISCOS PRELIMINARES
Riscos
Falta de interesse por parte dos servidores.
Possíveis polêmicas relacionadas ao ambiente de
trabalho.

Ações a serem tomadas
Divulgação por meio da Intranet.
Apresentação prévia ao grupo sobre o objetivo do Projeto
e combinados. Condução do facilitador.
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Oportunidades
Melhoria dos indicadores relacionados à valorização das
pessoas e da qualidade de vida
7. PARTES INTERESSADAS
Unidade
Vice-Presidência Administrativa
Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos
Comissão da Igualdade e Diversidade
Seção de Acessibilidade e Inclusão
Seção de Serviço Social
Magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e demais interessados.
8. PREMISSAS
Interesse dos servidores em participar dos encontros virtuais e possibilidade de acesso às videoconferências.
9. RESTRIÇÕES
Utilização da ferramenta de videoconferência online em razão da atual pandemia de COVID-19.
10. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR
TAP validado?
Sim ( )
Comentários:
11. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
TAP aceito?
Sim ( )
Justificativa:
Data da decisão:

Não ( )

Sim, com ressalvas ( )

Não ( )

JUCIREMA MARIA GODINHO Assinado de forma digital por JUCIREMA
MARIA GODINHO GONCALVES:56359
GONCALVES:56359
Dados: 2020.05.12 12:29:13 -03'00'
__________________________________________
Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves
Desembargadora Vice-Presidente Administrativa

