
PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Telefone

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Aquisição de aparelhos telefônicos e eventuais licenças de uso, compatíveis com a central privada de comutação telefônica (PABX-IP/TDM) da marca Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

3 - Justificativas do projeto Aquisição de aparelhos telefônicos e eventuais licenças de uso justificam-se devido a expansão e a necessidade de comunicação e informatização dos pavimentos, laboratórios e salas que estão sendo 
construídos.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel

Renato Martuchi Divisão de Redes Integrante Requisitante
Nalva Silva Carvalho Divisão de Redes Integrante Técnico

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 200,000.00-       -R$ -  -                     

100%

5.3 - Observações/ justificativas

Mai/19 - Realizado pedido de envio das informações do item 6 - Marcos e entregas do projeto. Resposta enviada, projeto atualizado.

Jan/20 - O projeto será necessário conforme as demandas para novos aparelhos telefônicos forem surgindo. Não houve andamento do projeto até o momento devido aos atrasos nas entregas de 
novos prédios como Bloco Cultural, Anexo e Zeta, e também devido aos aparelhos telefônicos estarem cobertos pelo suporte e garantia até o final do ano de 2019. Muito provavelmente será 

necessário a aquisição de novos aparelhos somente conforme novas áreas e servidores forem surgindo e os aparelhos atuais forem quebrando.

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 Seleção de fornecedores – CGSA/CPL 45 Jan-20 May-20
2 Pedido de compra - DEMANDANTE 10 Jun-20 Jul-20
3 Emissão de empenho - CGFC 15 Jul-20 Jul-20
4 Solicitação de entrega - CGSA 10 Aug-20 Aug-20
5 Recebimento - DEMANDANTE 20 Sep-20 Nov-20
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Total 100

7 - Custos do projeto

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

1 Governança de TI Aparelho Telefonico -R$ 200,000.00-                           2019
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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

não adquirir faltará equipamento para atendimento Custo 3 3 alto risco Evitar Reutilizar peças e equipamentos usados que 
apresentarem defeito

adquirir 
equipamentos 
incompatíveis com a 
Central Telefonica

os aparelhos não funcionarão com todas as 
funções da Central Telefonica

Custo 1 3 baixo risco Mitigar
Adquirir equipamentos compatível com 

todas as funcionalidades da central 
telefônica ou da mesma marca.

Gestor do projeto
Nome Renato Martuchi Cargo Chefe da Divisão de Redes
E-mail renato.martuchi@ufabc.edu.br Ramal 7117
Área Divisão de Redes do NTI

Suplente
Nome Nalva da Silva Carvalho Cargo
E-mail nalva.carvalho@ufabc.edu.br Ramal 7113
Área Divisão de Redes do NTI

Contato para monitoramento
Nome Cargo
E-mail Ramal
Área
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