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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSSUTICP-20 - Modernização dos
computadores utilizados no TRT7
8 mensagens

Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> 10 de janeiro de 2022 14:43
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC

Encaminhamos, para conhecimento, cópia do documento Solicitação de Mudanças Relevantes para adiamento do 
prazo do projeto DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7, Proad 2633/2021.

A Solicitação já se encontra cadastrada no  Artefato: 01 - Avaliações do Comitê (Aba: Solicitação de Mudanças 
Relevantes), aguardando deliberação do Comitê.

Respeitosamente,

Ana Maria Ferreira Loureiro
Escritório de Projetos - SGE
TRT 7ª Região
(85) 3388-9295

DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7 - SMR - Solicita adiamento do prazo
de conclusão.pdf
84K

Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br> 12 de janeiro de 2022 18:58
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Ciente.
Obrigada 
Neiara Frota

Enviado do meu iPhone

Em 10 de jan. de 2022, à(s) 14:44, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

<DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7 - SMR - Solicita adiamento do prazo de
conclusão.pdf>

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 12 de janeiro de 2022 21:18
Para: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>
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ciente.

REGINA GLAUCIA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 13 de janeiro de 2022 11:03
Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>
Cc: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>,
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Obrigado, Ana Maria.

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de
Governança de TIC (CGTIC),

De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato TRT7.GP Nº 30,
de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto
Proposta(s) submetidas à apreciação:
1)Aprovação da solicitação de mudança relevante ou
2) Rejeição da solicitação de mudança relevante
Prazo de início e de término da votação: de 13/01/2022 até 17/01/2022

Particularmente, voto favorável à aprovação. Em virtude de termos detectado em nossa última reunião trimestral
que os prazos dos nossos projetos estavam ficando desatualizados, estamos fazendo uma revisão completa de
todos projetos em andamento de maneira a termos um melhor indicador de projetos encerrados no prazo (e no caso
de adiamentos, que o Comitê esteja ciente e de acordo).

Respeitosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Jonathan Maia
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9200

AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário
cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou
distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br> 13 de janeiro de 2022 16:51
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>,
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa tarde a todas e a todos.

Sou favorável, acompanho o voto do Jonathan.

Regina Gláucia
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 24 de janeiro de 2022 08:19
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Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia, a todos e todas.

Considerando que apenas a Dra. Regina e eu nos manifestamos nesta deliberação virtual, e que em Janeiro tivemos
vários membros do Comitê de férias, sugiro a reabertura do prazo para manifestações.

Pauta deliberativa: Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto
Proposta(s) submetidas à apreciação:
1)Aprovação da solicitação de mudança relevante ou
2) Rejeição da solicitação de mudança relevante
Prazo de início e de término da votação: de 24/01/2022 até 26/01/2022

Obrigado pela atenção.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 24 de janeiro de 2022 11:59
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Muito grata pelo encaminhamento.
Atenciosamente
Patricia Cabral Machado
Secretária de Gestão Estratégica
TRT7

Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva,
contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 24 de janeiro de 2022 14:11
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Voto pela aprovação da mudança relevante. 

Atenciosamente, 

Fernando Antônio de Freitas Lima
Secretário-Geral da Presidência
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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