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INFOVIA
Desvendando o Outlook (Parte 1)
SINALIZAR UMA MENSAGEM NO OUTLOOK365

Quem trabalha com Outlook 365 sabe que às vezes a caixa de entrada enche 
muito rápido e torna-se imperativo o gerenciamento das mensagens de acordo com 
suas prioridades. Dois recursos serão mostrados hoje. O primeiro deles é o sinali-
zador. Para se lembrar de acompanhar uma mensagem, o usuário pode adicionar 
um sinalizador de acompanhamento. Um sinalizador oferece uma indicação visual 
de que se deseja retornar a essas mensagens posteriormente. Isso é útil para deter-
minar prazos para tarefas, compartilhar mensagens com colegas que usam a mes-
ma caixa de correio e acompanhamentos de mensagens correlatas à sinalizada. Na 
lista de mensagens, os itens sinalizados exibem o símbolo .

Sinalizar uma mensagem
1. Na lista de mensagens, passe o mouse sobre a mensagem para ver a opção 

de sinalizador.

2. Clicando com o botão direito do mouse no ícone do sinalizador, aparecerá o 
menu abaixo:

3. É possível acompanhar as mensagens de acordo com a marcação escolhida. 
4. Por padrão, as seguintes datas de início, datas de conclusão e lembretes de 

sinalizador estão disponíveis:

Sinalizar Data de início Data de conclusão

Hoje Data atual Data atual

Amanhã Data atual mais um dia Data atual mais um dia

Esta Semana

Data atual mais dois 
dias, mas não depois 
do último dia de tra-
balho desta semana

Último dia de trabalho 
desta semana

Próxima Semana
Primeiro dia de trabalho 
da próxima semana

Último dia de trabalho 
da próxima semana

Sem data Sem data Sem data

Marcar como
concluída

Finaliza a tarefa

Limpar sinalizador
Desmarca a
função sinalizar

 
5. Para ver todas as mensagens sinalizadas, selecione filtrar no canto superior 

direito da janela inbox, como na figura abaixo e escolha sinalizada:

Portal da Residência de TI da Seção 
Judiciária da Bahia está disponível

O Portal da Residência de TI da Se-
ção Judiciária da Bahia está disponível 
para acesso. O objetivo do portal é ser o 
cartão de visita do projeto e nele serão 
apresentados para toda a comunidade da 
Justiça Federal da Bahia as atividades, o 
corpo docente, a equipe, os residentes, 
as disciplinas cursadas e as notícias. Não 
é apenas um sítio de internet, mas um 
local de busca de inspiração. 

A Justiça Federal da Bahia, composta 
pela sede em Salvador e mais 15 subse-
ções judiciárias distribuídas pelo interior 
do estado, possui quase dois mil usuários 
ativos de sistemas informatizados.  Com 
a criação desse veículo de comunicação, 
as ações feitas terão melhor divulgação, 
alcançarão outras instituições e os pro-
dutos gerados pelos seus projetos pode-
rão servir de modelo.

A má comunicação é a responsável 
pelo insucesso da maioria dos projetos 
das organizações. Há um estudo do PMI 
(Project Management Institut), um insti-
tuto internacional de gerenciamento de 
projetos, que afirma ser a (má) comu-
nicação a principal causa do insucesso 
dos projetos que as organizações ini-
ciam. 

Esse instituto recomenda, inclusive, 
que 90% do tempo dedicado a um pro-
jeto seja no planejamento de uma co-
municação, ficando clara a importância 
do gerenciamento das comunicações em 
um projeto. Para isso, a alimentação do 
conteúdo e manutenção do portal é feita 
pelos próprios colaboradores, sejam resi-
dentes, servidores ou professores.  

Um projeto como a Residência de TI, 
também conhecido como Curso de Pós-
-graduação Lato Sensu em Projetos de 
Tecnologia e Inovação para o judiciário 
federal, não poderia deixar de ter um lo-
cal na web que servisse de veículo de co-
municação com a Justiça Federal. Como 
qualquer trabalho cooperativo, é uma 
obra em construção que irá se desenhan-
do com o tempo. Para acessar o portal da 
residência, há duas maneiras:

MODO 1: Entre no site https://portal.
trf1.jus.br/sjba/ e clique no banner “Resi-
dência de Tecnologia da Informação” na 
parte inferior direita;

MODO 2: Entre no site https://portal.
trf1.jus.br/sjba/ e clique no menu Insti-
tucional e escolha a opção Residência 
de TI. 

Esmaf abre inscrições
para o próximo curso EAD

A Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região (Esmaf) comunica que estão 
abertas as inscrições para o curso à dis-
tância “Planejamento, Governança e 
Gestão de Riscos”. 

As aulas ocorrerão de 15 de março 
a 14 de abril e contarão com a tutoria 
do Analista Judiciário Márcio Pereira 
de Souza, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), pós-graduado em Redes de Com-
putadores pela Universidade de Brasília 
(UnB). 

O curso foi compartilhado pelo STF 
e credenciado pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados Ministro Sálvio de Figueiredo Tei-
xeira (Enfam), com carga horária de 30 
horas-aula. 

As inscrições ficarão abertas até 12 
de março. O curso de aperfeiçoamen-
to valerá para fins de promoção e vita-
liciamento. Para se inscrever, acesse: 
https://ead.trf1.jus.br/esmaf/blog/index.
php?entryid=501
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