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�ropósito

Assunto da Reunião: ������� ������� �� !�"��# �� $�%�����&� �� '(!

Data da Reunião: )*+z, -. /0íc/, . -. 1é*m/0, -+ v,1+ç2,3 de 4564767477 at8
4964767477

Lo;al da Reunião: Em+/<

Con=o;ados:

N�"� U������ F��&��

R>GI?A GLA@CIA CAVALCA?B>
?>�OM@C>?O

�residên;ia DeseHbargadora
K�residente

QRA?CISCO A?BÔ?IO DA SILVA
QORB@?A

9ª VB de QortaleWa XuiW do Brabalho

QRA?CISCO OBAVIO COSBA YZª VB de QortaleWa Diretor

�ABRICIA CA[RAL MAC\ADO Se;retaria de Gestão
>strat8gi;a

Se;retária

Q>R?A?DO A?BÔ?IO D> QR>IBAS
LIMA

Gabinete da �residên;ia Se;retárioKGeral
da �residên;ia

?>IARA SAO B\IAGO C]S?> QROBA DiretoriaKGeral DiretoraKGeral

QRA?CISCO XO?AB\A? R>[O@ÇAS
MAIA

S>BIC Se;retário
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>�Ha  Dra  Regina Glau;ia¡ >�Ho  Dr  Qran;is;o Qortuna¡
preWados e preWadas ser=idores HeHbros do CoHitê de
Go=ernan¢a de BIC £CGBIC¤¡

De Haneira a não pre;isarHos aguardar a pró�iHa
reunião telepresen;ial do CoHitê¡ ;on¥orHe Ato BRB9 G�
?º 54¡ de 7¦ Mar¢o de 747Y¡ proponho a delibera¢ão
abai�o atra=8s de reunião =irtual £por eKHail¤¡ nos
seguintes terHos:

)+§1+ -.</¨.*+1/v+3 Apro=a¢ão do �ro©eto «>strutura¢ão
da >s;ola Xudi;ial para ;ria¢ão de =ideoaulas¡ gra=a¢ão e
transHissão de ;ursos e e=entos presen;iais«

)*,¬,1+®¯ §¨m.1/-+ à +¬*.c/+ç2,3

°¯ Apro=a¢ão do pare;er t8;ni;o e do pro©eto ;oH Alta
�rioridade¡ ;oHo o priHeiro da ¥ila da Di=isão de Ser=i¢os
e Suporte¡ para in±;io iHediato¡ de Haneira a ¥aWerHos uH
priHeiro e=ento do gênero no e=ento do CO?>MABRA
£Mar¢o de 7477¤  CoH a redu¢ão de es;opo ;onsignada
no �are;er B8;ni;o¡ o pro©eto de=e ser renoHeado para
«>strutura¢ão da >s;ola Xudi;ial para transHissão e
gra=a¢ão de ;ursos e e=entos presen;iais«  ?a ausên;ia
de Hani¥esta¢ão¡ ;onsiderareHos essa ;oHo a op¢ão
pre¥eren;ial de =ota¢ão £Art  Y5  ² 7º¤ 

³¯ Re©ei¢ão da proposta de pro©eto

)*+z, -. /0íc/, . -. 1é*m/0, -+ v,1+ç2,3 de 4564767477
at8 4964767477

Apro=ados pro©eto ;oH Alta
�rioridade¡ ;oHo o priHeiro
da ¥ila da Di=isão de Ser=i¢os
e Suporte de BIC 

O pro©eto de=e ser renoHeado
para «>strutura¢ão da >s;ola
Xudi;ial para transHissão e
gra=a¢ão de ;ursos e e=entos
presen;iais´
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Q>R?A?DO A?BÔ?IO D> QR>IBAS LIMA proad

QRA?CISCO XO?AB\A? R>[O@ÇAS MAIA K
�RO�O?>?B>

proad

QRA?CISCO OBÍVIO COSBA proad

QortaleWaKC>¡ 4Î de Q>V>R>IRO de 7477

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏproadÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

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

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 11:14
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC,

Encaminhamos, para conhecimento, Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto 
DSSUTICP-18 - Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e transmissão 
de cursos e eventos presenciais, Proad 798/2020.

A proposta já se encontra cadastrada no Artefato: 01 - Avaliações do Comitê (Aba: SETIC - Propostas 
de Projeto), aguardando posterior deliberação por esse Comitê. 

Respeitosamente,

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

2 anexos

Proposta de Projeto DSSUTICP-18 - Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas,
gravação e transmissão de cursos e eventos presenciais..pdf
130K

Parecer Técnico DSSUTICP-18 - Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação
e transmissão de cursos e eventos presenciais. retificado.pdf
154K
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 11:16
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Grata pelo encaminhamento, Ana Maria.
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]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 11:42
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Ciente.

Muito importante.

Obrigado.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871

Em qui., 3 de fev. de 2022 às 11:15, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 13:41
Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Ciente!

Ficou muito bom o parecer e muito fiel ao que foi discutido na reunião. Por falar em reunião, não sei se seria
importante registrar que participei dela. 

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

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 13:53
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, Alfredo
Antonio de Araujo Malheiros Filho <alfredo@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: Aprovação do Projeto "Estruturação da Escola Judicial para criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e
eventos presenciais"
Proposta(s) submetidas à apreciação:
1) Aprovação do parecer técnico e do projeto com Alta Prioridade, como o primeiro da fila da Divisão de Serviços e
Suporte, para início imediato, de maneira a fazermos um primeiro evento do gênero no evento do CONEMATRA
(Março de 2022). Com a redução de escopo consignada no Parecer Técnico, o projeto deve ser renomeado para
"Estruturação da Escola Judicial para transmissão e gravação de cursos e eventos presenciais". Na ausência de
manifestação, consideraremos essa como a opção preferencial de votação (Art. 13. § 2º).
2) Rejeição da proposta de projeto
Prazo de início e de término da votação: de 03/02/2022 até 07/02/2022

Particularmente, voto favorável à aprovação.

Fernando, creio que com sua manifestação aqui, não precisamos mais retificar o parecer técnico, esses e-mails
serão juntados no PROAD do projeto. 

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

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 14:39
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, Alfredo
Antonio de Araujo Malheiros Filho <alfredo@trt7.jus.br>

Voto:

Proposta(s) submetidas à apreciação:
1) Aprovação 
Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 3 de fevereiro de 2022 15:01
Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>
Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de
Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho <alfredo@trt7.jus.br>

Voto pela aprovação. Proposta 1

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

Proposta de Projeto e Parecer Técnico referentes ao projeto DSSUTICP-18 -
Estruturação da Escola Judicial para a criação de videoaulas, gravação e
transmissão de cursos e eventos presenciais

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 8 de fevereiro de 2022 08:13
Para: Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br>
Cc: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>,
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho <alfredo@trt7.jus.br>

Prezados e prezadas, bom dia.

Com três votos pela proposta 1, e não havendo manifestação contrária à aprovação do projeto, consideraremos o
projeto aprovado com alta prioridade para a Divisão de Serviços e Suporte de TIC, de maneira a termos uma dos
produtos já entregues no evento do CONEMATRA, a ser realizado em Março no TRT7.

Adicionarei ata ao PROAD para assinatura dos que aqui se manifestaram.

Obrigado.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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