PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA N° 4891/2017-GP.

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

RICARDO FERREIRA NUNES, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso
de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO a necessidade de fomentar a interação e a troca

de experiências entre as diversas unidades judiciais e administrativas do Estado e
com outros Tribunais, como objetivo do Plano de Gestão do biênio 2017-2019;
CONSIDERANDO a Portaria n° 3.142/2016 que instituiu o Roteiro
para Gestão de Projetos no Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
CONSIDERANDO a necessidade de instituição e implementação
do Banco de Boas Práticas de servidores e magistrados, com o intuito de catalogação
de idéias que resultem na melhoria da prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO,

finalmente,

o

projeto

apresentado

pela

servidora da Divisão de Biblioteca Elaine Cristina Fernandes Ribeiro, nos termos do

expediente PA-MEM-2017/20957:
RESOLVE:

Art. 1° Autorizar a execução do Projeto "CHÁ LITERÁRIO", cujo
objetivo é Incentivar o hábito da leitura por meio da apresentação de obras literárias
de forma dinâmica, a fim de estimular essa prática e promover um ambiente de
trabalho mais saudável.

Art. 2° Publicar os termos do referido projeto, os quais fazem parte
integrante desta Portaria.

Publique-se, Registre-se. Cumpra-se.
Belém, 17 de outubro de 2017.
—

Rí^do Ferreira Nunes
Desembargador Presidente do TJPA
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1 IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO

Chá Literário

RESPONSÁVEL

Elaine Cristina Fernandes Ribeiro

UNIDADE DE LOTAÇÃO DO

Divisão de Biblioteca

RESPONSÁVEL

LOCALIZAÇÃO DE ATUAÇÃO

Poder Judiciário Estadual e Escolas Públicas

DO PROJETO

PRAZO DE EXECUÇÃO

2017 a 2019

2 ALINHAMENTO ESTRATEGICO

O projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico, conforme a Resolução n°
35/2016, no seguinte macrodesafio e iniciativa estratégica:
Macrodesafío: Melhoria da Gestão de Pessoas.

Iniciativa estratégica: Implementação de programas de atenção à saúde e qualidade
de vida.

3. JUSTIFICATIVA

Além

dos

benefícios

como

o

aumento

do

vocabulário

e

habilidades

no

desenvolvimento da escrita, o hábito da leitura também é uma ótima forma de combater o

estresse. Dedicar algum tempo á prática da leitura ajuda a aliviar as tensões e proporciona uma
sensação de bem-estar.

O ambiente de trabalho, normalmente, é muito estressante e o contato com a prática

da leitura nesse local, pode proporcionar uma atmosfera mais prazerosa, aumentando a

qualidade de vida dos funcionários e favorecendo a melhoria do clima organizacional.
Pensando em contribuir para a criação de um ambiente de trabalho mais saudável

para os funcionários do Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que incentiva o gosto pela
leitura e valoriza os escritores nacionais e regionais, é que a Divisão de Biblioteca lançou o
projeto "Chá Literário", ainda em 2014.

o projeto "Chá Literário" visa estabelecer uma conexão entre o mundo da literatura e
os leitores, estreitando os laços de seu conteúdo de autoconhecimento em sinapses
psicológicas de bem-estar que se traduzem em um ambiente profissional mais saudável e
equilibrado.

É importante destacar que, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, a
leitura é fundamental à formação de todas as carreiras profissionais, uma vez que o indivíduo
precisa desenvolver variadas habilidades e competências que podem ser adquiridas ou
aprimoradas com a prática da leitura.

Assim, o projeto "Chá Literário" busca apresentar uma gama de escritores e estilos
literários variados para que os potenciais leitores possam conhecer novos autores e identificar
seu estilo literário preferido e, dessa forma, consolidar o hábito da leitura.

Outra vantagem da execução desse projeto, é que ele também cumpre a
responsabilidade social, uma vez que aproxima o Poder Judiciário da comunidade ao atender
as escolas públicas da região metropolitana de Belém.

4. PÚBLICO-ALVO
Magistrados, servidores, colaboradores terceirizados, estagiários e alunos de escolas
públicas.

5. OBJETIVOS
5.1 GERAL

Incentivar o hábito da leitura por meio da apresentação de obras literárias de forma
dinâmica, a fim de estimular essa prática e promover um ambiente de trabalho mais saudável.
5.2 ESPECÍFICO

a) Incentivar o desenvolvimento do hábito da leitura;
b) Aumentar o número de empréstimos de livros de literatura;

c) Valorizar autores nacionais e regionais;

d) Possibilitar que a comunidade atendida pelo judiciário se aproxime da
instituição;
e) Proporcionar bem-estar;
f) Garantir qualidade de vida no ambiente de trabalho.

6. METAS

Estimular o hábito da leitura, atingindo 30% de participação dos servidores do TJPA
no projeto.

7 METODOLOGIA

No projeto "Chá Literário", será apresentado vida e obra de autores nacionais e

regionais. Em sua execução, a biblioteca normalmente convida um mediadorespecializado na
obra do homenageado, além de uma atração cultural que apresenta música, dança,
performance teatral e outros tipos de demonstrações artísticas que retratem vida e obra dos
autores.

O "Chá Literário" acontece quatro vezes ao ano, em diferentes prédios do TJPA,
homenageando de forma alternada um autor nacional e outro regional. Cada encontro tem

duração, em média, uma hora e após a apresentação é servido um "chá" para o público
participante e oferecido um brinde temático.

Nas escolas, o projeto ocorre conforme demanda, sendo realizadas edições especiais
para atender a datas comemorativas e públicos específicos.

O projeto Chá Literário foi executado pela primeira vez em 07/11/2014, em

homenagem ao escritor Jorge Amado e desde então já homenageou: Walcyr Monteiro,
Machado de Assis, Daicídio Jurandir, Cecília Meireles, Bruno de Menezes, Clarice Lispector,
Eneida de Moraes, Cora Coralina, Juraci Siqueira, Bella Pinto, Tássila Albuquerque e Loreni
Dutra.

O evento é divulgado em cartazes, folders, e-mail, Web Rádio Jus e matérias no portal
interno do Tribunal.

8. CRONOGRAMA

ETAPAS

Escolha dos
autores

PRAZO

janeiro 2017
janeiro 2018

PRODUTO

QUANTIDADE

RESPONSÁVEL

Equipe da

Planejamento
da atividade

2

Divisão de
Biblioteca

Organização
de palestra

8

Chefe Divisão de

homenageados
fevereiro 2017
maio 2017

agosto 2017
Convite mediador

outubro 2017
fevereiro 2018
maio 2018

Biblioteca

agosto 2018
outubro 2018

fevereiro 2017
maio 2017

agosto 2017
Convite atração
cultural

outubro 2017
fevereiro 2018
maio 2018

Organização
da

8

apresentação

Chefe Divisão de
Biblioteca

cultural

agosto 2018
outubro 2018

março 2017
junho 2017
setembro 2017

Formalização via

novembro 2017

SIGA-DOC

março 2018
junho 2018

Chefe Divisão de
Biblioteca

Autorização e
organização
administrativa

8

da atividade

setembro 2018
novembro 2018

março 2017
junho 2017
Divulgação e
convite para o

setembro 2017

evento

março 2018
junho 2018

novembro 2017

Informação ao
público

Cerimonial e
8

Imprensa

8

Equipe da

setembro 2018
novembro 2018

março 2017
junho 2017
Realização de
palestras e
apresentações
culturais

setembro 2017
novembro 2017

março 2018
junho 2018

Realização do
Chá Literário

Divisão de
Biblioteca

setembro 2018
novembro 2018

9 RECURSOS

Os recursos necessários para a realização do projeto são:

a) Humanos: equipe de servidores, mediador, cantores, músicos, atores e outros
artistas;

b) Materiais: cadeiras, Datashow, computador, brindes, lanches, decoração etc.;
c) Financeiros: O evento pode ser organizado com trabalho voluntário e custeio

de pequenas despesas por meio de doações (brindes, lanches, decoração) e,
eventualmente, com o pagamento de cachês para palestrantes e artistas
convidados.

10 EQUIPE

NOME

CARGO/UNIDADE

PAPEUCONTRIBUIÇÕES

Elaine Ribeiro

Bibliotecária / Divisão de
Biblioteca

Coordenação

Lanalucia Soares,
Josiane Oliveira,

Bibliotecárias / Divisão de

Apoio na execução da

Biblioteca

atividade

Auxiliares administrativos /
Divisão de Biblioteca

Apoio na execução da

Felicidade de Fátima

Ocilene do Socorro;
Mário Machado

atividade

