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PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020
O Núcleo de Elaboração do
Plano

Estratégico

2015-2020

deste Tribunal iniciou o ciclo de
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Visão de futuro: aprimorar a
qualidade na prestação de serviço, com estrutura adequada e
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ordenadoria de Gestão Documental desta Corte destacaram a Gestão Documental para integrar o
conjunto de metas do Plano Estratégico 2015-2020 da 15ª Região,
definindo iniciaƟvas, tais como,
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CMAC ADQUIRE “MAXPAD “
EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA EXPOSIÇÕES

Um dos maiores atraƟvos da tecnologia está nas
múlƟplas possibilidades de se apreender e disponibilizar imagens e documentos através dos mais
variados equipamentos.
A ideia de exposições museológicas estáƟcas e
com pouca interaƟvidade passou a ser refutada.
O presente, tão dinâmico e interaƟvo, fez com
que o próprio passado acompanhasse esse avan-

MAXPAD

ço tecnológico. Em países como França e Canadá, em que há uma tradição histórica e cultural
consolidada, as exposições arơsƟcas e museológicas tornaram-se muito mais interaƟvas. Foram
criados espaços que permitem ao visitante acesso virtual a todo o acervo, o que vai muito além
das peças e fotografias pré selecionadas.
Seguindo essa tendência, o Centro de Memória,
Arquivo e Cultura do TRT da 15ª Região mais
uma vez demonstra seu pioneirismo com a aquisição do equipamento Maxpad. Trata-se de um
“tablet gigante” com tela Led Full HD de 50 polegadas e inúmeras funcionalidades.

O Maxpad reconhece até seis toques digitais
simultâneos tornando as exposições dinâmicas
e muito mais interessantes. O visitante pode
assisƟr a vídeos em alta definição, selecionar,
aumentar e girar fotografias digitalizadas, além
de pesquisar processos históricos.
Através dele, o CMAC promove a disponibilização virtual do seu riquíssimo acervo de fotos,
documentos históricos e vídeos insƟtucionais,
facilitando o acesso e difundindo a Memória da
JusƟça do Trabalho.

