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Prática: Mensalmente é realizado um evento na Coordenadoria de Pagamento-CPAG 
com o objetivo de integrar os colaboradores da unidade (sem exclusão dos que saíram 
e hoje trabalham em outro lugar), ampliar o conhecimento por meio de palestras 
educativas e atualizar a todos sobre os procedimentos, rotinas e decisões ocorridos nos 
últimos 30 dias. 

A ordem de atividades já passou por algumas adaptações, sendo que hoje é a que segue:  

 Almoço de confraternização - é contratada uma cozinheira que elabora um 
almoço com o cardápio escolhido pelos servidores e o valor rateado por aqueles 
que desejam participar. Em regra, além dos pratos salgados, há sobremesa. 
Quando o prato inclui leite, uma opção sem lactose também é elaborada para 
atender àqueles que possuem restrições. O almoço ocorre ao som de uma 
música ambiente e, nas últimas edições do evento, ao som de voz e violão de um 
servidor da CPAG; 

 Atualização sobre os procedimentos, rotinas e decisões ocorridos nos últimos 
30 dias – logo após o almoço, Octávio discorre sobre os principais fatos e 
decisões ocorridos nos últimos 30 dias que impactam diretamente as atividades 
da coordenadoria; 

 Apresentação de uma palestra do TED Talks – os temas das palestras são 
diversificados e têm como objetivo despertar novos entendimentos e 
percepções dos colaboradores. São normalmente relacionados à 
relacionamentos interpessoais, mundo profissional, tecnologia e outros. Ao final 
da apresentação, Octávio associa o conteúdo do vídeo à realidade do Tribunal. 
Após o evento, é enviado um e-mail com os links da(s) palestra(s) para que os 
colaboradores possam revê-las, caso se interessem por isso. Para possibilitar a 
transmissão da palestra, em regra era solicitado um datashow à empresa 
terceirizada do tribunal, porém recentemente foi adquirida pela unidade uma TV 
de 57” para esse fim; 

 Comemoração dos aniversariantes do mês, boas-vindas aos novos integrantes 
da Coordenadoria e despedida dos que estão de saída – ao final do evento, é 
dedicado um momento para parabenizar os aniversariantes do mês, receber os 
novos colaboradores e despedir dos que estão de saída, oportunidade em que 
há a confraternização por meio da degustação de sobremesa. 

Data: 7 de agosto de 2018. 



Marcelo Hirosse

De: Octávio Barbosa Nenevê
Enviado em: quinta-feira, 30 de novembro de 2017 18:31
Para: Grupo Coordenadoria de Pagamento; Evilásio Lustosa Soares; Henrique Muniz Cavalcanti; Betânia Pontes Monteiro
Assunto: Palestra da Confraternização de setembro a novembro/2017

 
Caros colegas,  
 
Encaminho os link’s das palestras apresentadas nos dias 21/9 e 23/11 , caso desejem rever. Os que não puderam assistir, recomendo fortemente o façam. 
 
https://www.ted.com/talks/william_ury?language=pt-br 
 
https://www.ted.com/talks/adam_grant_are_you_a_giver_or_a_taker?language=pt-br 
 
Muito obrigado pela sua presença e espero contar com você no nosso próximo encontro. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Octávio Barbosa Nenevê 
Coordenador 
61 3319-9053 
octavio@stj.jus.br 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria de Pagamento 

 
 
 



Marcelo Hirosse

De: Octávio Barbosa Nenevê
Enviado em: segunda-feira, 19 de março de 2018 12:24
Para: Grupo Coordenadoria de Pagamento
Assunto: Palestra TED 19/3

Prezados,  
 
Para aqueles que quiserem acompanhar o TED pelo computador enquanto estiver passando ou desejar ver posteriormente, segue o link. 
https://www.ted.com/talks/joshua_prager_in_search_for_the_man_who_broke_my_neck?language=pt-br 
 
 
Atenciosamente, 
 

 

Octávio Barbosa Nenevê 
Coordenador 
61 3319-9053 
octavio@stj.jus.br 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria de Pagamento 

 
 



Marcelo Hirosse

De: Octávio Barbosa Nenevê
Enviado em: sexta-feira, 6 de julho de 2018 10:15
Para: Grupo Coordenadoria de Pagamento; Betânia Pontes Monteiro; Evilásio Lustosa Soares; Henrique Muniz Cavalcanti; Natália Morgado 

Nardi; Gisele de Fátima Sérgio
Assunto: Palestra da Confraternização de Maio e Junho/2018

 
Caros colegas,  
 
Encaminho os link’s das palestras sobre inteligência artificial discutidas no dia 04/07 , caso desejem rever. Os que não puderam assistir, recomendo fortemente o façam. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rGGKO9cw5-g 
 
https://www.ted.com/talks/jeremy_howard_the_wonderful_and_terrifying_implications_of_computers_that_can_learn?language=pt-br 
 
Segue também alguns sites que possuem informações de como anda  o desenvolvimento da inteligência artificial. 
 
http://ofuturodascoisas.com/category/inteligenciaartificial/ 
 
https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial 
 
https://www.ab2l.org.br/ 
 
Muito obrigado pela sua presença e espero contar com você no nosso próximo encontro. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Octávio Barbosa Nenevê 
Coordenador 
61 3319-9053 
octavio@stj.jus.br 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria de Pagamento 

 








