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Nome do Projeto: 

Cliente: 

Patrocinador do Projeto: 

Gerente do Projeto: 

Previsão de Início e Término: 

Acesso Remoto 

Advogados Topa Tudo 

Diretor 

Mikey Mouse 

01 / 04 / 2007 01 / 06 / 2007 

Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido: 

Disponibilizar os documentos, banco de dados e sistemas existentes aos advogados vinculados a empresa, 
independente da localização ou horário que eles precisarem. 
 

Objetivo: 

Possibilitar que os advogados vinculados a empresa, possam ter acesso através da internet, a todos os recursos 
que estão disponíveis na estrutura de TI da empresa, como se os advogados estivessem fisicamente presente 
em seu local de trabalho, com isso, os advogados que necessitarem executar suas atividades e estiverem fora 
das dependências da empresa ou horário comercial, não terão obstáculos para desenvolverem suas atividades,  
principalmente quando estiverem viajando. 

 

Descrição Resumida do Projeto: 

O projeto compreende os serviços acima, visando dar ferramentas e agilidades aos advogados da empresa, os 
quais terão condições de exercerem suas atividades em qualquer lugar que tenha acesso a internet, com isso, 
alem de permitirem melhores condições de trabalho e ganho de tempo, visa ainda a qualidade de vida, uma vez 
que poderão trabalhar em suas casas junto a seus familiares.. 
 

Restrições: 

° Disponibilidade de alteração na infra-estrutura de TI. 
 

Premissas: 

° Existirem documentos, bancos de dados e sistemas na empresa 
° Ponto de acesso a internet nos locais que se encontrarem os advogados 
 

Estudos Preliminares: 

Há necessidade da realização de estudos preliminares/complementares antes do início do projeto ?  (  x  ) Sim      (    ) Não 

Se Sim, Quem será o responsável pelo estudo ? Pato Donald 

Local da Reunião        Data da Reunião 

Sede da Advogados Topa Tudo 
 

01/03/2007 
 

Participantes       Assinatura 

Mine  

Pluto  

Pato Donald  

Mikey Mouse  

 


