
  

  

                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

   

  

  

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

  

Nome: Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes  

Cargo: Juiz Federal Diretor do Foro  

Órgão: Seção Judiciária de Minas Gerais  

Cidade/UF: Belo Horizonte/MG  

  

Nome: Jane Aparecida Pereira da Silva  

Cargo: Técnico Judiciário/área administrativa  

Órgão: Seção Judiciária de Minas Gerais  

Cidade/UF: Belo Horizonte/MG  

   

Síntese da prática  

Título: Criação do aplicativo eletrônico CELEVI (Central Eletrônica de 

videoconferências)  

Categoria: I – Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal Descrição 

até 4000 caracteres, conforme edital:  

    

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

1. período de atividade da prática e os principais objetivos;  

2. principal inovação da prática;   

3. recursos e instrumentos utilizados;  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade;   

5. valores gastos para a implantação da prática;   

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário;   

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça;  

8. anexar fotos e link de vídeo relacionados a prática (facultativo).  

  

A Central Eletrônica de Audiências e Videoconferências - CELEVI é um aplicativo 

eletrônico criado pela Seção Judiciária de Minas Gerais, destinado à reserva de espaço 

físico e correspondente agendamento da infraestrutura tecnológica para a realização de  
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audiências e videoconferências judiciais ou administrativas, reuniões e eventos em geral,  

realizados nos diversos espaços físicos destinados a tal finalidade, localizados entre os 

três prédios da Justiça Federal em Belo Horizonte – MG e está em funcionamento desde 

o dia 27/4/2015.  

O uso do aplicativo da Central Eletrônica de Audiências e Videoconferências - 

CELEVI, coordenado pelo SEAVI – Serviço de Apoio a Audiências, Sessões, 

Videoconferências e eventos da Seção Judiciária de Minas Gerais, permite à Seção 

Judiciária uma gestão  eficiente no atendimento solicitações de realização de audiências, 

videoconferências, reuniões e eventos em geral, cuja demanda cresceu significativamente 

nos últimos tempos, especialmente com relação às videoconferências judiciais, sem a ter 

havido ampliação do espaço físico da Seccional e nem adequação do quadro de servidores 

para atendimento dos serviços de apoio correspondentes.   

Registra-se, também, a melhoria na utilização do espaço físico da Seccional, com o 

agendamento eletrônico de espaços compartilhados entre os três prédios da Seção 

Judiciária, beneficiando um número maior de unidades simultaneamente, notadamente 

com a realização de um número maior de audiências e videoconferências pela área fim.  

O uso do aplicativo de agendamento eletrônico da CELEVI trouxe uma  

prática mais ágil, eficiente e organizada de agendamento e realização de audiências, 

videoconferências, reuniões e eventos na Seção Judiciária de Minas Gerais, através de:  

- a possibilidade de melhoria na utilização do espaço físico da Seccional,  

com uso compartilhado de salas, otimizando a utilização das áreas distribuídas nos três 

prédios da Seccional em Belo Horizonte.  

- a possibilidade de solicitar em uma única ferramenta o agendamento do  

espaço, data, horário e de demandas de infraestrutura e de serviços gerais.  

Os recursos utilizados na prática são os humanos, com uma equipe do 

Núcleo de Tecnologia da Informação e do Núcleo de Serviços Gerais para o 

gerenciamento do aplicativo. Os recursos materiais são o computador com Sistema 

Operacional Windows e o aplicativo (CELEVI), que permite a reserva de sala de 

audiência e videoconferência. Quanto aos recursos financeiros, não houve custo direto 

para a execução desta prática, além dos indiretos já previstos e também não foram 

estabelecidas parcerias, tendo em vista se tratar de procedimentos internos à instituição. 

Como se trata de uma prática relativamente recente, não foi possível ainda a sua 

disseminação para outras Seccionais, mas internamente todas as unidades da Seção 

Judiciária de Minas Gerais que desejem reservar espaço físico para audiências, 

videoconferências judiciais ou administrativas, reuniões e eventos em geral podem 

utilizar o aplicativo.   



SHS Quadra 6 – Bloco E – Conjunto A – Salas 1305 a 1311 – Edifício Brasil 21 – CEP: 70322-915 – Brasília/DF  
Tel. (61) 3321-8482   Fax: (61) 3224-7361    site: www.ajufe.org.br  

http://www.ajufe.org.br/
http://www.ajufe.org.br/

