
 

PLANO DE 
METAS  
2023/2024 

 

ACESSIBILIDADE        

Plano de Metas para a melhoria das condições de acessibilidade 

arquitetônica, comunicacional, tecnológica e de serviços no âmbito do TRT 

da 3ª Região.  

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Regia o – TRT3 

Subcomite  de Acessibilidade e Inclusa o – SAI 

 



META 1 – Contratar projetos de acessibilidade para a Capital e o 

Interior, priorizando a contratação de empresa que possua em seu 

quadro pessoa com deficiência para validação da acessibilidade do 

projeto. 

Resultados Esperados:  

• Melhoria progressiva das condiço es de acessibilidade arquiteto nica nas 

diversas unidades da JT mineira; 

• Garantir que as pessoas com deficie ncia motora consigam acessar os 

pre dios da JT de forma segura e auto noma. 

Áreas Responsáveis 

• Secretaria de Engenharia (SENG); 

• SAI – Acompanhamento.  



META 2 – Adaptar no mínimo 10 banheiros do Regional para  

atender aos padrões de acessibilidade, em 2023 

Resultados Esperados:  

• Garantir que os banheiros dos pre dios do Tribunal sejam acessí veis de 

forma auto noma e segura para as pessoas com deficie ncia e mobilidade 

reduzida.  

Áreas Responsáveis 

• SENG – coordenaça o e orientaça o;  

• SEGPRE – contrataço es e adaptaça o; 

• SAI – Acompanhamento.  



 

 

META 3 – Disponibilização anual de, no mínimo, 60 vagas para 

curso básico Libras, com ao menos 50 horas/aula 

Resultados Esperados:  

• Capacitaça o progressiva do corpo funcional do TRT3 para o 

atendimento a s pessoas com deficie ncia auditiva;  

Áreas Responsáveis 

• Secretaria da Escola Judicial; 

• SAI – Solicitaça o da disponibilizaça o de curso aos servidores e 

magistrados, caso na o seja feita, e acompanhamento. 
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META 4 – Estabelecer metodologia para análise periódica da 

acessibilidade das páginas do Tribunal, para que as áreas cujas 

páginas não estão acessíveis sejam notificadas 

Resultados Esperados:  

• Garantia de maior acessibilidade de acesso a s informaço es disponí veis 

na pa gina do TRT3 para as pessoas com deficie ncia visual. 

Áreas Responsáveis 

• Secretaria de Comunicaça o; 

• Secretaria de Sistemas; 

• Seça o de Gesta o Sustenta vel; 

• SAI – Acompanhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 5 – Tornar os formulários do TRT3 acessíveis 

Resultados Esperados:  

• Garantia da acessibilidade nos formula rios internos do Regional.  

 

Áreas Responsáveis 

• GT para sanar falhas de acessibilidade documental; 

• SAI – Acompanhamento. 


