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8.7.1

Nome Cargo

E-mail Ramal

Área

Nome Cargo

E-mail Ramal

Área

Nome Cargo

E-mail Ramal

Área

Contato para monitoramento
Ana Carolina Tonelotti Assis Administradora

administrcao.ccnh@ufabc.edu.br 7987/7968

CCNH

Suplente
Renato Correa Secretário

secretariaccnh@ufabc.edu.br 7962

CCNH

Gestor do projeto
Ronei Miotto Diretor

direcao.ccnh@ufabc.edu.br 8364 / 0152

CCNH

4 altíssimo risco

A não utilização do 

software incide em 

um nível baixo de 

acessibilidade no 

trato com arquivos 

digitalizados

O servidor deficiente encontra muita 

dificuldade no trato com arquivos 

digitalizados e tem de recorrer aos colegas de 

equipe, tendo sua autonomia reduzida

Qualidade 4 4 altíssimo risco

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 8.7.2 - Como será realizado
A não utilização do 

software incide em 

não ser possível 

Não são realizados alguns trabalhos que 

ajudariam o CCNH em seus objetivos
Tempo 3 3 alto risco

A não utilização do O servidor deficiente encontra muita Tempo 4

7 - Custos do projeto

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

Administração Aquisição de software ABBYY Fine Reader  R$                                        999,00 

Total

6.4 - Monitoramento físico - concluído

Início Término

5.3 - Observações/ justificativas julho/18 - Projeto concluído. A licença do software foi cedida pela PROAP.

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

100%

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$                    999,00 

a definir NTI Fiscal Técnico

3 - Justificativas do projeto

Com o software pleiteado o trabalho técnico-administrativo será facilitado. Além disto, a ferramenta colabora com a acessibilidade no trato de arquivos gerados por digitalização. Tendo em vista que o CCNH 

conta com um servidor deficiente visual em seu quadro, a utilização do software propiciaria maior autonomia ao servidor em seu trabalho rotineiro além de reduzir o tempo gasto com atividades 

administrativos, gerando um ganho considerado para o setor.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel

Ronei Miotto CCNH

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição do software ABBYY Fine Reader

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Auxiliar os servidores do CCNH no trabalho com arquivos .pdf, principalmente os gerados por digitalização.

Gerente do projeto

Renato Correa CCNH Fiscal Administrativo


