
PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de equipamentos para a aplicação de testes de nivelamento em língua estrangeira

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Aplicar testes de nivelamento em língua estrangeira para estudantes de graduação, pós-graduação, servidores ou público externo.

3 - Justificativas do projeto As oportunidades oferecidas pela Assessoria de Relações Internacionais, seja pelo cursos de idiomas ou mobilidade acadêmica internacional, necessitam da indicação de nível de proficiência dos 
candidatos.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Natália Cardoso Abreu de Araujo ARI Coordenadora de mobilidade acadêmica

Janaina Gonçalves ARI Chefia da Divisão de Idiomas
Luciana Martiliano Milena ARI Aplicadora

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 4,800.00-            -R$ -  -                       -R$ -  -                     -R$ -  -                     -R$ -  -                     

100%

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - O projeto foi suspenso porque conseguimos adaptar a utilização de caixas de som emprestadas do NTE e utilizamos também um software livre autorizado pelo seu desenvolvedor, um docente 
da UFABC (webMCtest, professor Francisco Zampirolli), para a correção óptica dos resultados de testes, o que facilitou a aplicação dos testes neste ano.

Jan/19 - Não recebemos resposta a respeito do andamento do projeto.

Jul/19 - Utilizamos os recursos presentes na universidade para aplicação dos testes, não foi necessário comprar equipamentos novos. As aplicações de nivelamento ocorreram normalmente, exceto 
pelos áudios, até o ano presente. No entanto, com a criação do Netel, estamos elaborando uma aplicação totalmente digital de nivelamentos de línguas pelos recursos que temos aqui, de forma que 

possamos aplicar nos laboratórios de computação. Ainda estamos em fase de elaboração das provas de nivelamento, com a prova de espanhol já preparada, a de inglês com 50% e a de português com 
20%.

Jan/20 - O projeto foi descontinuado, pois a Divisão de Idiomas,  responsável pela aplicação dos testes de nivelamento, está no NETEL. O projeto está cancelado.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos 
indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado 6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

1 Abertura do processo - DEMANDANTE 1 Apr-18 Apr-18
2 Instrução - DEMANDANTE 25 Apr-18 Jul-18
3 Análise técnica - PU 3 Jul-18 Jul-18
4 Análise orçamentária - PROPLADI/CPO 3 Aug-18 Aug-18
5 Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS 25 Aug-18 Sep-18
6 Análise jurídica - PROCURADORIA 10 Sep-18 Oct-18
7 Seleção de fornecedores - CGSA/CPL 25 Nov-18 Dec-18
8 Emissão de empenho - CGFC 3 Jan-19 Jan-19
9 Pedido - DEMANDANTE 2 Feb-19 Feb-19

10 Recebimento - DEMANDANTE 3 Mar-19 Mar-19
11
12

Total 100

7 - Custos do projeto

ID 7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao 
ano

1 Treinamento e Capacitação 4 Caixas de Som Amplificadora Bluetooth 300W Multiuso -R$ 4,800.00-                               2018
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.1 8.7.2 - Como será realizado

Faltar recurso Estudantes não se inscreverão para os 
editais da ARI Qualidade 3 3 alto risco Evitar

Solicitar equipamentos usados que estejam 
disponíveis, até que haja disponibilidade de 

recurso.

Gestor do projeto
Nome Luciana Martiliano Milena Cargo TAE
E-mail luciana.milena@ufabc.edu.br Ramal 7223
Área ARI



Suplente
Nome Janaina Gonçalves Cargo secretária executiva
E-mail janaina.goncalves@ufabc.edu.br Ramal 7225
Área ARI

Contato para monitoramento
Nome Natália Cardoso Abreu de Araujo Cargo Assistente em Administração
E-mail natalia.araujo@ufabc.edu.br Ramal 7224
Área ARI


