
 
 

Comitê Multidisciplinar de
Priorização de Demandas de
Tecnologia da Informação e
Comunicações (CPDTIC)

ATA DE REUNIÃO

 
 

Evento Reunião do Comitê Multidisciplinar de Priorização de Demandas de

Tecnologia da Informação e Comunicações

 

Data 06/02/2020 Horário 14h30 Local Salão Nobre da
Presidência

Presentes Juíza Cristiane Montenegro Rondelli - Coordenadora do Comitê
Paulo Eduardo Almeida - Secretário-Geral Judiciário
Herbert Wittmann - Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações
Iara Cristina Gomes - Assessora de Gestão Estratégica
Ana Amélia Birchal Borges Martins - Secretária da 4ª Turma
Adriana Prince - Assessoria de Apoio aos Magistrados
Lara de Paula Jorge - Assessora da Escola Judicial

 

Assunto Reunião Periódica

 

Pauta

 
● Análise dos pedidos de priorização de demandas de desenvolvimento
● Assuntos Gerais

 

Reunião

 
A Coordenadora do Comitê agradeceu a presença de todos, passando a discutir os itens
da pauta:
 
1 - Projeto Garimpo - PROAD 1692/2020 - não foi ainda aberto DED - Pelo que se
verificou das reuniões, talvez não seja possível a intervenção deste Tribunal na eventual
correção ou implantação de melhorias no referido sistema, uma vez que ele é um sistema
nacional e o responsável por essas questões é o TRT da 21ª Região. Lara pediu auxílio
para capacitação do projeto Garimpo.
 
2 - DED 931 - DIRF - PRAZO 28/02 - operação a ser priorizada sem afetar os projetos que
estão em andamento.
 
3 - DEDs EM ANDAMENTO:



 
DED 902 - ajustes da nova extranet para o Sistema Fênix;
DED 850 - Autoatendimento (Melhorias no módulo Ártemis);
DED 850 - Autoatendimento (recadastramento de inativos);
DED-847 - Módulo nacional do EXE-PJE;
DEDs 499 e 812 - Migração SIGEP e Satélites SIGEP;
DED 933 - Projeto nacional GEMINI.
 
4 - Alteração do escopo do DED do Projeto GEMINI - aguardaremos orientações
superiores.
 
5 - DED e-Gestão - 923 - manual do 2º grau ainda é necessário - prazo é março - mas não
se sabe o tamanho deste projeto para delimitar período de execução. Foi priorizado para
execução após a verificação do que será necessário ser realizado.
 
6 - DED 907 - aguardar diretriz do grupo nacional do SIGEP - encaminhar notificação para
o Comitê Nacional. Adriana vai passar as informações para envio do Ofício.
 
7 - DED 672 - pesquisa por advogados - solicitação de priorização por Paulo Almeida -
será retomado com o pessoal do atendimento.
 
8 - Herbert pediu que os solicitantes levem as demandas para os superiores e que isso
entre na rotina das diversas áreas para acompanhar os DEDs e indicar as priorizações.
Paulo Almeida sugeriu que o requisitante de cada área recebesse notificação automática
quando do envio do DED pelo setor, para poder acompanhar. Herbert ficou de analisar a
possibilidade de atendimento desse pedido.
 
9 - Será enviado um comunicado para retirada dos DEDs antigos do portfólio.
 
10 - Próxima reunião - 9/03/2020 às 14h30.
 
Não havendo outras questões, encerrou-se a reunião às 16h00.

 




