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8.7.1

Mitigar

Mitigar

Aceitar

Mitigar

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Contato para monitoramento

Suplente
Marco Aurélio do Santos Miguel Assistente em Administração

marco.miguel@ufabc.edu.br 7287

ProEC - Divisão Administrativa

Gestor do projeto
Priscila Carvalho Assistente em Administração

priscila.carvalho@ufabc.edu.br 7291

ProEC - Divisão Administrativa

Não houver suíte de 

aplicativos Creative 

Cloud Adobe

Não será possível utilizar softwares 

essenciais ao trabalho técnico
Qualidade 2 2 médio risco

Adquirindo a licença dos aplicativos 

Creative Cloud Adobe

baixo risco Adquirindo o mouse e o teclado

Não houver suíte de 

aplicativos Office 

Microsoft

Não será possível utilizar softwares 

essenciais ao trabalho administrativo e 

técnico

Qualidade 2 1 baixo risco
Adquirindo a licença dos aplicativos do 

pacote Office Microsoft

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

Não houver HD 

externo

Não será feito backup do material do 

computador do produtor multídimidia da 

ProEC

Custo 2 1 baixo risco Adquirindo o HD externo

Não houver teclado 

e mouse

Não será utilizado equipamento adequado 

para o trabalho técnico
Custo 2 1

2020

Total

7 - Custos do projeto

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

Tecnologia para Educação 1 HD externo de 2TB para armazenamento e backup de arquivos  R$                                    300,00 2018

Tecnologia para Educação 1 Mouse + 1 Teclado sem fio  R$                                    289,00 2018

Tecnologia para Educação Licença de suíte de aplicativos do Pacote Office - Microsoft Windows (por 3  R$                                 1.200,00 2018

Tecnologia para Educação Licença de suíte de aplicativos do Pacote Creative Cloud - Adobe (por 3  R$                                 5.000,00 

Recebimento - DEMANDANTE mar/19 mar/19

set/18 out/18

Seleção de fornecedores - CGSA/CPL nov/18 dez/18

Emissão de empenho - CGFC jan/19 jan/19

Pedido - DEMANDANTE fev/19 fev/19

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

Abertura do processo - DEMANDANTE abr/18 abr/18

Instrução - DEMANDANTE abr/18 jul/18

Análise técnica - NTI jul/18 jul/18

Análise orçamentária - PROPLADI/CPO ago/18 ago/18

Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS ago/18 set/18

Análise jurídica - PROCURADORIA

jul/18 - Projeto suspenso, reconfirmar se será ou não desenvolvido no próximo ciclo de monitoramento.

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.

5.3 - Observações/ justificativas
jan/19 - Projeto suspenso, devido a não disponibilização de verba de investimento para aquisição dos itens. No item 07 - Custos do projeto - id 04 - Licença Adobe Creative Cloud está previsto a 

aquisição de nova licença em 2020, tendo em vista que a última licença adquirida foi em 2016 com vigência de 48 meses.

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
 R$              6.789,00  R$                           -    R$                         -   

100%

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Priscila Carvalho ProEC Gerente do Projeto

Eduardo Scorzoni Ré ProEC Fiscal Administrativo

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de equipamentos para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? 
O projeto destina-se a aquisição de novos equipamentos e substituição de equipamentos defasados da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, de forma que atendam às necessidades 

futuras, dando suporte administrativo à produção multimídia da ProEC.

3 - Justificativas do projeto Aquisição de equipamentos e softwares para trabalho administrativos do tecnólogo em Produção Multimídia da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.


