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TRF5 doa cem livros para escola estadual de Jaboatão

Visita de 
estudantes

Autogestão 
em saúde 

de Setembro

QUINTA

AniversariantesTRF5 lança o IANA, nova ferramenta 
para consulta administrativa

s trabalhos de 
pesquisa por atos 

normativos para exe-
cutar atividades dentro 
dos processos admi-
nistrativos do TRF5 
ganham mais agilidade 
a partir de agora com 
o lançamento de mais 
um produto desen-
volvido pela equipe 
da Subsecretaria de 
Tecnologia da Infor-
mação (STI). O IANA 
(Inteligência Artificial 
na Administração) foi 
apresentado aos desembargado-
res federais ontem (11), durante a 
reunião do Conselho de Adminis-
tração. A plataforma de consulta 
administrativa permite a magistra-
dos e servidores fazerem buscas 
por várias legislações, tanto do 
TRF5 quanto do Conselho Nacional 
de Justiça e do Conselho da Justiça 
Federal. O usuário pode inserir uma 
palavra-chave no campo de busca 
e filtrar a pesquisa selecionando 
o tipo de documento, como de-
cisões, atos, resoluções, portarias, 
instruções, entre outros.  O resulta-

O

Sabe aquele livro que já foi lido 
e depois ficou guardado na es-
tante? Você pode trazê-lo para 
o Tribunal e contribuir com as 
ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Corte. Ontem 
(11), o TRF5, através do Núcleo 
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do da busca apresenta o título do 
documento e resumo do texto ori-
ginal, que também fica disponível 
em um link, caso o usuário queira 
acessar o conteúdo na íntegra. O 

IANA estava em fase de 
testes desde o final do 
primeiro semestre e já 
está disponível na intranet 
do Tribunal (www.intranet.
trf5.gov.br). Para utilizar 
a ferramenta, o usuário 
deve clicar na aba Acesso 
aos Sistemas e escolher 
a opção IANA /Consulta 
Administrativa. 
Aperfeiçoamento – De 
acordo com a STI, apesar 
de já estar disponível para 
ser utilizada, a ferramenta 
ainda será aprimorada. 

Entre as ações que serão implan-
tadas no futuro está a inserção das 
informações do Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI!) no banco de 
dados do IANA.

de Gestão Documental, doou cem 
livros paradidáticos à Escola de 
Referência de Ensino Médio Mo-
acyr Albuquerque, localizada no 
bairro de Cavaleiro, em Jaboatão 
dos Guararapes. O material foi 
doado por servidores do TRF5. A 

escola foi escolhida para receber os pa-
radidáticos porque possui um projeto de 
incentivo cultural aos estudantes. Periodi-
camente, a instituição de ensino realiza o 
“Leilão de Livros”, onde a moeda de troca 
utilizada é adquirida com base nas notas 
e no quantitativo de faltas de cada aluno.

Convite – O presidente do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, recebeu, na terça-feira 
(10), a visita do advogado sergi-
pano José Rollemberg Leite Neto. 
Na ocasião, o jurista entregou ao 
magistrado o convite para o lança-
mento do livro “José Rollemberg Leite: trajetória de um homem público”, 
de autoria do economista Dilson Barreto. O evento será realizado no próxi-
mo dia 17, às 17h30, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju/SE.

O TRF5 promoveu, ontem (11), 
mais uma atividade de ambien-
tação com os estagiários de nível 
superior do Tribunal. Os estu-
dantes iniciaram a programação 
assistindo ao vídeo institucional 
e, em seguida, acompanharam a 
sessão do Pleno. Por fim, conhece-
ram o Memorial do TRF5. A visita 
também contou com a presença 
dos estudantes do 2º período da 
Universidade Maurício de Nassau. 
Eles estavam acompanhados do 
professor Leonardo Moser.


