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Pauta

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

 

Dr. Leandro iniciou a reunião reunião cumprimentado os membros e convidados presente, seguido iniciou a fala
pontuando quanto a sugestão da  Presidência do Tribunal na proposta do layout da página em contrução, o modelo
proposto não estaria inovando, com o crescimento do conteúdo, atos, atas, composição a página iria ficar cada vez
mais extensa.
Como proposta de alteração da página sugere-se página como o formato sanfona, permitindo a expansão do
conteúdo desejado. A exemplo foi apresentado a página do wikipédia que trá modelo similar. 
Sobre a metodologia apresentada para reformulação o Robison fará um estudo quanto ao melhor método de
alimentação dos dados.
Os membros e convidados concordam com a nova metodologia a ser estudada.
Andrea Zilo pontuou quanto a importancia da padronização das demais páginas. 
Amilar ponderou a importância da participação da ESJUD no processo de aprendizagem após a definição do novo
método a ser aprovado.
Amilar pontuou quato a padronização da paleta de cores e padronização para melhor laiaute da página. 
Robison pontuou que essa será a missão da comissão em padronizar todos os item pertinentes ao site.
Dr Leandro finalizou a reunião sinalando o objetivo da comissão, que após aprovação do modelo da página das
comissões, será intituído o ato normativo padronizando a página, seguindo da elaboração dos fluxo e manuais de
como essas informações irá ser alimentadas, seguido das capacitações dos envolvidos nesse processo.

 

Decisões

Item Decisão Quem Quando

1 Elabora estudo quanto ao melhor método de alimentação dos dados
com a aplicação da metodologia em safona. Robison 04/05/2021

 

Observações



Próxima reunião 04/05/2021.
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