
 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
 CAMPINAS – SP 

 ATA DE REUNIÃO 

 Reunião  Comitê do PJe-Calc 

 Data  15/03/2022  Horário  15:00  Local  Reunião virtual via  google meeting 

 Convidados 
 presentes 

 Comitê do PJe-Calc: 
 Eduardo Sodré Junior (Coordenador) 
 Luciano Moreira de Mello (Calculista indicado pela Escola Judicial) 

 Brenda Silva Loureiro de Oliveira. (Calculista indicada pela Escola Judicial) 
 Márcio Henrique Zuchini (Coordenador de atendimento ao usuário) 

 Assunto  Demandas do PJe-Calc 

 Pauta 

 - Demandas pendentes desde a última reunião; 

 - Chamados abertos anteriormente 

 Registro dos pontos abordados 

 - Demandas pendentes desde a última reunião 

 Foram  apreciadas  as  dúvidas  e  demandas  dos  usuários,  pendentes  desde  a  última  reunião,  sendo 
 discutido  o  conteúdo  dos  e-mails  a  serem  enviados  aos  usuários,  em  resposta  às  demandas 
 apresentadas. 
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 - Chamados abertos anteriormente 

 A  Servidora  Brenda  solicitou  informações  sobre  a  ISSUE  aberta  no  sistema  JIRA  solicitando  a 

 atualização  dos  manuais  disponibilizados  pelos  desenvolvedores  do  PJe-Calc,  em  virtude  das 

 alterações consideráveis trazidas pelas últimas versões do sistema. 

 O Coordenador de Atendimento ao Usuário, Márcio Herique Zuchini, informou a resposta postada 
 pelo TRT8, em que admitiam a necessidade de atualização do referido manual, que seria 
 realizada no futuro, entretanto, sem estabelecer uma data para entrega. 

 Foi  ressaltado  por  todos  a  importância  de  que  os  manuais  sejam  atualizados,  em  que  pese 
 entendermos  a  dificuldade  e  falta  de  força  de  trabalho  para  realização  da  referida  tarefa  pelo 
 TRT8. 

 - Fim da Reunião 

 Ficou agendada a próxima reunião para o dia 18/4/2022, 2ª feira, às 15hs. 

 O Coordenador do comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16hs. 
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