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Prática: MiniConfs e Workshops como ferramentas de disseminação da cultura da 
inovação 
 

O iJuspLab, primeiro laboratório de Inovação do Poder Judiciário, inaugurado em 12 de junho de 
2017, tem em seu cerne a colaboração, característica presente antes mesmo da sua formalização, 
quando o primeiro protótipo do espaço físico foi idealizado nas salas da Diretoria do Foro em São 
Paulo. Hoje o ambiente com vidros repletos de notas adesivas e com paredes coloridas, propício 
a discussões inovadoras, encontra-se temporariamente interditado em razão da pandemia do 
Covid-19. Contudo as atividades do laboratório continuam intensas de forma virtual, ensejando 
novas oportunidades para co-criar.  

O laboratório baseia-se em um tripé de inovação em gestão, inovação tecnológica e inovação 
aberta. Na parte de inovação tecnológica, conta com a Equipe de Gestão de Dados e a Incubadora 
de Soluções Tecnológicas. Foi nessa última que surgiu a ideia de criar miniconferências internas 
para apresentar ferramentas, modelos de desenvolvimento, boas práticas e segurança na web, 
com o intuito de difundir temas de tecnologia para o público interno da JFSP, oferecendo 
oportunidades para a prata da casa compartilhar seus conhecimentos, bem como para 
convidados externos trazerem conteúdos inovadores. Eram presenciais e contava com 
participação de alguns poucos servidores e magistrados, seja por ser apenas presencial seja pelos 
temas bastante técnicos. A primeira foi realizada em janeiro de 2019, ano em que também foram 
realizadas outras cinco:  

1) Criando Aplicações com Vue e Vuetify – assunto técnico de desenvolvimento de sistemas  
2) Análise de Negócio: surfando a onda de dados 
3) A Tecnologia e a Revolução Industrial 4.0 
4) Git essencial 
5) LabJus: Inovação e Produtividade no Judiciário 
6) Smart Bulding 

A atividade foi suspensa com a pandemia, mas no espírito do laboratório de inovação, em que se 
busca prototipar, testar, iterar e aprimorar, buscou-se a adaptação para um modelo virtual, 
conforme já ocorrido com as oficinas de Design. Assim, as MiniConfs retomaram com força a partir 
de novembro de 2020:  

1) Inteligência Artificial 
2) Compiladores e Lógica Fuzzy 

Foi quando nos demos conta do potencial dessas pequenas iniciativas para promover a 
disseminação da cultura da inovação na instituição, reformulando o modelo e criando a série 
“MiniConfs e Workshops do iJuspLab”, onde servidores e magistrados, e eventualmente outros 
convidados, falam de temas de inovação e divulgam ferramentas inovadoras (tecnológicas ou 



não) com dicas e indicações de uso. As MiniConfs são palestras curtas sobre temas de Inovação, 
enquanto os Workshops são eventos "mão na massa" em que aprendemos a fazer juntos.  

Os eventos são divulgados na intranet e por e-mail em massa para toda a Justiça Federal da 3ª 
Região - magistrados e servidores do TRF, JFSP e JFMS. Alguns eventos também foram abertos 
para público externo e transmitidos ao vivo no YouTube. 

No primeiro semestre de 2021, foi abordada uma variedade de temas: 

 

1) Criando sites estáticos com NUXT 
2) Prospecções de Inovação e Gestão de Dados 
3) Lightning Decision Jam 
4) Escola de Servidores – Superando os desafios da pandemia 
5) Construindo os PGRS (plano de resíduos sólidos) da JFSP 
6) Design Thinking: exposição de ferramentas 
7) Mês do Meio Ambiente: os novos Rs da Sustentabilidade 
8) Campanhas Eficazes 
9) Pesquisa Inovadora na Biblioteca 

Com o sucesso, a série de eventos continuou e foi ampliada para abarcar no mínimo dois 
eventos por mês. Abaixo, a programação do segundo semestre de 2021. 

 



 

 
1. período de atividade da prática e os principais objetivos 
“MiniConfs e Workshops do iJuspLab” está em atividade desde 01/2021. 
 
2. principal inovação da prática 
Criação de canal de difusão da inovação para toda a Justiça Federal da 3ª Região, com espírito 
de colaboração e voluntariedade dos expositores e foco nas necessidades reais dos usuários, 
abordadas de forma prática e informal. 
 
3. recursos e instrumentos utilizados 



São utilizados recursos disponíveis na própria instituição (MS Teams e YouTube). 
 
4. houve parceria como alguma instituição ou entidade 
Não. 
 
5. valores gastos para a implantação da prática 
Não houve custo para implantação, pois os expositores são voluntários. 
 
6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário 
As gravações são disponibilizadas no YouTube. 
 
7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento ou transformação da justiça 
A prática propicia a disseminação da cultura da inovação e integração entre diferentes áreas da 
Justiça Federal da 3ª Região, além de fornecer aos participantes ferramentas práticas para uso 
no dia a dia e melhoria do trabalho. 
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