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Nome do Participante 
 
FÁBIO DOS SANTOS RESZKO 
 
Cargo 
 
Técnico em Informática 
 
Email Institucional 
 
fabiosr@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3250-4818 
 (41) 9194-1056 
 
Endereço Profissional 
 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.251 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80230-110 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
TRANSMISSÃO DA TELA DO COMPUTADOR DO PALESTRANTE ALIADA A 
ALTA QUALIDADE DA TRANSMISSÃO DE VÍDEO 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

●  Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

●  Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de trabalho 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 
 

●  Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

●  Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 
 

●  Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos  
 
 
Ambiente organizacional 
 

●  Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 
 

●  Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
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●  Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

●  Gerir recursos financeiros de forma eficiente 
 
Aprimorar política de captação de recursos financeiros 

 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Proporcionar ao webespectador uma maior imersão nos eventos transmitidos via 
webcast através da transmissão em alta qualidade dos vídeos e também da tela do 
computador do palestrante, o qual pode incluir áudio, vídeo, imagens, animações, 
etc. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Com a aquisição de um equipamento novo, mesa de corte de vídeo, foi possível 
transmitir a tela do computador do palestrante pela web. Essa era uma das 
grandes reclamações dos webespectadores que não conseguiam assistir a 
apresentação no telão no auditório, e mesmo quando a câmera era virada para o 
telão, não era possível identificar com clareza o que estava sendo transmitido. 
Essa nova funcionalidade aliada a implementação da alta qualidade na transmissão 
do vídeo, promoveu uma maior imersão do usuário que assiste ao evento via web, 
fazendo com que o visitante se sentisse como se estivesse pessoalmente no local. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Acreditamos que a longo prazo o grande impacto na instituição será financeiro, 
gerando uma economia substancial no pagamento de diárias e passagens. 
Atualmente é muito comum o deslocamento de membros e servidores do interior 
do Paraná para participarem de cursos e eventos na sede do MPPR, gerando custos 
de diária e deslocamento.  
Ao fornecermos um sistema de transmissão eficiente e moderno para o aluno, 
grande parte dos eventos ou treinamentos poderão ser feitos via webcast, sem a 
necessidade de deslocamento físico, pois com os recursos de Vídeo em Alta 
Qualidade e transmissão da Apresentação do Palestrante o webespectador pode se 
sentir como se estivesse pessoalmente no local, aumentando a eficiência na 
assimilação do conteúdo apresentado. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
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Para a transmissão da tela do computador do palestrante, foi necessária a 
aquisição de um equipamento novo denominado mesa de corte de vídeo, onde é 
possível escolher, dentre diversas fontes, o que será enviado na transmissão. Para 
o aumento da qualidade de vídeo, foi necessário apenas realocar um computador 
usado e reconfigurá-lo para passar a transmitir em alta qualidade. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
No momento a transmissão em alta qualidade só é possível para quem está dentro 
da rede corporativa do Ministério Público. Para o público externo, a qualidade de 
transmissão ainda será a mesma, pois que gerencia esta conexão é a CELEPAR, no 
entanto, a transmissão da tela do computador do palestrante está disponível para 
ambos os modos de transmissão, tanto para público externo quanto interno. 
 
 


