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Pauta

1 - Apresentação de modelo de layout da página das comissões, comitês e grupos de trabalhos.

Apresentado pelo servidor Robison o modelo de layout:



 

Sugestões Arnaldo: Inserir ultima atualização no topo da págína, organizar a ideia quanto as páginas relacionadas. No item
complementar com as informações: Fonte da informação; Formatos disponíveis; Periodicidade; Responsável;
Contato.

Dr. Leandro sugeriu as seguintes alterações: Quando clicar em comissões e abrir todas as comissões, de tal forma, com
grupos de trabalhos, comitês e núcleos. Na página apresentada pelo servidor Robison, em atribuíções devem ser
referênciado de qual resolução está sendo retirada a informação. No item de contato, será reeditada as portarias das
comissões atribuíndo resposabilidades ao secretário da comissão em alimentar as informações da página, responder e-mail
e demais outras atribuíções a serrem definidas. Não trazer itens de pesquisa comum em itens relacionadas

Amilar e Andriny esta de acordo com a proposta apresentada pelo Sr. Robison.

Sra Denize sugeriu prefere a apresentação do Robson , página mais claras . Demostra preocupação na alimentação dessas
informaçõea para que fique mais clara e e iterativa para quem irá alimentar quanto para os usuários que irão consultar as
informaçõe.

Veracilda sugeriu a criação das unidades etéreas (virtuais) no SEI, tmbém demostrou satisfação com a apresentação do
layout apresentado.

Ana Paula enfatizou quanto aos padrões das cores, divulgação das atas que não terá como divulgar.

No geral, deste item todos os membros estão de acordo com a separação em comitês, grupos de trabalho e núcleos. Foi
definido que na página da comissão será amntido os tópicos apresentados, e deverá ocorrer a edição conforme sugeridos
pelos membros da comissão. A versão final será apresentada na próxima reunião agendada para o dia 27/04/2021.

 

2 - Atualização do sítio eletrônico no campo transparência.

Apresentado pelo Sr. Arnaldo sugestões de memlhoria e pontuado pelo Dr. Leandro que este item será definido após a
decisaõ final do item 1 que refere a padronização de layout. 

 

 

Decisões



Decisões

Item Decisão Quem Quando

1 Atualização das portarias das comissões com as atribuíções dos
secretários da comissões.   

2 Preparar modelo padrão de ata de reunião Denize  

3 Apresentar proposta final de layout Robison 27/04/2021

4 Definir siglas das comissões   

 

Observações

Proxima reunião 27/04/2021 com a proposta final.
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