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1 - Nome do projeto Aquisição de software para gestão e automação de processos

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto destina-se para a melhoria e ampliação dos serviços do escritório de processos do NTI através do uso de software de colaboração para gestão e automação de processos

3 - Justificativas do projeto
Diante da crescente demanda de gerenciamento dos processos do NTI, faz-se necessária a aquisição de uma ferramenta que possibilite o trabalho colaborativo das áreas envolvidas nas tarefas de 
mapeamento, modelagem, implantação e acompanhamento de processos de negócio. Além das funcionalidades listadas, a ferramenta permitirá a automação dos processos que não estão 
contemplados na implantação do SIG.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Hélio Henrique Gonçalves Guardabaxo NTI Gerente do projeto

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 96,000.00-         -R$ -  -                       -R$ -  -                     -R$ -  -                     -R$ -  -                     

100%

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - Ainda não foi definida a solução para a automação de processos ou se será adquirida tal solução.

Jan/19 - Ainda não foi definida a solução para a automação de processos ou se será adquirida tal solução.

Jul/19 - Ainda não foi definida a solução para a automação de processos ou se será adquirida tal solução.

Jan/20 - O processo não foi iniciado, pois não entrou nos planos do NTI para sua realização.

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 1 Jun-19 Jul-18
2 Instrução 25 Jul-18 Aug-18
3 Pesquisa de Mercado 20 Aug-18 Aug-18
4 Análise do Processo 10 Sep-18 Sep-18
5 Análise Jurídica 10 Sep-18 Oct-18
6 Licitação e seleção de fornecedores 15 Oct-18 Nov-18
7 Emissão de empenho 8 Feb-19 Mar-19
8 Pedido 6 Mar-19 Mar-19
9 Recebimento 5 Apr-19 Apr-19

10
11
12

Total 100 0 0 0

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 Aquisição de ferramenta BPMS -R$ 96,000.00-                             2018
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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 Comprometeremos a ampliação e melhoria 
no serviço Qualidade 2 2 médio risco Mitigar Adiar projetos de ampliação das ações de 

gestão e automação de processos do NTI

Gestor do projeto
Nome Hélio Henrique Gonçalves Guardabaxo Cargo Administrador
E-mail helio.guardabaxo@ufabc.edu.br Ramal 7138
Área NTI

Suplente
Nome Sérgio Roberto Meneses de Carvalho Cargo Coordenador de Gestão e Planejamento
E-mail sergio.carvalho@ufabc.edu.br Ramal 7135
Área NTI

Contato para monitoramento
Nome Cargo
E-mail Ramal
Área
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