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1 - Nome do projeto Implantação do SIG - UFABC

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? 

A execução do Projeto possibilitará, especificamente, a cooperação técnica entre a UFABC e a UFRN nas áreas de tecnologia da informação e gestão pública, apoio na forma de treinamentos e suporte 
de modo a viabilizar que a UFABC, utilizando-se de sua infraestrutura física e de pessoal técnico, implante as adaptações necessárias à compatibilização dos sistemas objeto da cooperação ao modelo 
de gestão de sua organização, assegurados à UFRN a manutenção, em caráter de exclusividade, do Repositório de Referência dos sistemas SIG-UFRN, no interesse comum de todas as instituições 
públicas que mantenham ou venham a manter cooperações com o mesmo objeto do presente acordo. 

3 - Justificativas do projeto Dado o crescimento institucional, a necessidade premente de executar os processos institucionais de forma eficiente, a importância da integração de dados entre as diversas áreas da instituição, a 
importância de manter base de dados fidedigna e disponível, se faz necessária a 

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Dácio Matheus Reitoria Patrocinador do projeto

Paulo Victor NTI Gerente do Projeto
Fábio Margarido NTI Coordenador de Negócios

Nivaldo Sousa NTI Chefe de desenvolvimento
Rafael Rondina Propladi Comitê de Implantação

Denise Consonni CECS Comitê Consultivo de Implantação

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 840,000.00-       -R$ -  -                       -R$ 257,520.00-       -R$ 386,280.00-       -R$ 290,000.00-       

100% 30.66% 45.99% 34.52%

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Gestão acadêmica: Processo seletivo, matrícula de veteranos, lançamento de notas, geração de histórico e documentos como atestado de vínculo foram 
entregues e estão em uso pela PROPG nos cursos Stricto Sensu Acadêmicos.

Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Bancas : Módulo em implantação. O NTI está em contato com a UFRN realizando o aprimoramento do controle dos membros da banca.
Módulo Acadêmico - Graduação - Estágios: O Módulo foi personalizado e com carga de convênios realizada em 2017. O responsável pelo setor foi substituído por isso o módulo está sendo estudado e 

discutido entre a Graduação e os Centros para entrar em operação.
Módulo Acadêmico - Graduação - Atividades complementares: Módulo entregue para a PROGRAD e já em uso.

Módulo Acadêmico - Extensão . Módulo entregue e em uso pela PROEC
Módulo de Almoxarifado - CLD: Módulo customizado pelo NTI e ainda aguardando modificações mais profundas que estão sendo feitas pela UFRN. Após a entrega das mudanças entrará em operação
Processo eletrônico: Módulo em processo de implantação em alguns processos da SUGEPE e em estudo em outras áreas. Porém, alguns aprimoramentos no módulo que foram solicitados pela DAEP 

ainda estão sendo desenvolvidos pela UFRN.
Módulo de Transportes - Requisição: Módulo customizado pelo NTI e pela UFRN para atender as solicitações da PU. Customizações foram analisadas pela área demandante e novas foram solicitadas e 

repassadas à UFRN que ainda não as desenvolveu.
Módulo de Orçamento: Módulo entregue, as áreas responsáveis utilizam o módulo para distribuição de orçamento e alimentação de outros módulos

Módulo de Patrimônio: Módulo em análise pelo setor de patrimônio em conjunto com o NTI
Módulo de Sistema de Registro de Preços: Foi analisado pelo NTI e identificado que há restrições de dependência com relação a outros módulos.

Módulo de avaliação Funcional: Módulo redesenhado pelo NTI devido à diversas modificações solicitadas pela área demandante. As alterações efetuadas foram disponibilizadas para o demandante 
homologar o uso do sistema.

Módulo de concursos: Módulo em uso para a realização de concursos de professor visitante. Atualmente, a área de negócios está testando o módulo para aplicação em concursos de professor efetivo
Módulo Lato sensu: Módulo atualmente em uso pela PROEC.

Jan/19 - Em 2018 efetuamos o pagamento de R$257.520,00. Agora no final do mês de março de 2019 solicitamos o pagamento de R$128.760,00, mas ainda não foi efeitivado pelo setor responsável.
5.3 - Informações sobre o período: Módulo Acadêmico - Pós-graduação - Gestão Acadêmica: encontra-se em uso pela área responsável.
Módulo Acadêmico - Pós-graduação - Bancas: encontra-se em uso pela área responsável para o cadastro de bancas, porém estamos realizando a transição de dados entre sistemas e realizando a 
melhoria do sistema em um projeto definido entre o NTI e a área responsável. As modificações encontram-se dentro do prazo acordado com o demandante.
Módulo - Graduação - Estágios: as modificações do sistema foram entregues e o sistema está liberado para uso, mas o módulo continua a ser analisado pela área responsável para início em ambiente 
de produção.
Módulo de transportes - Requisição: as alterações enviadas à UFRN ainda não foram entregues porque a TI está dando prioridade a outros módulos neste momento.
Módulo de Almoxarifado - CLD: estamos aguardando modificações solicitadas à UFRN para que esse módulo entre em produção
Módulo de patrimônio - módulo em análise pelo setor responsável
Módulo de Sistema de Registro de preços: foi identificado que o módulo possuía dependências com outros módulos, por isso ele foi substituído no cronograma pelo Módulo de Catálogo de Materiais 
que já está em uso em produção.
Módulo de Avaliação Funcional: após grandes modificações solicitadas pela área responsável, após a sua entrega a área não realizou os testes de homologação do módulo para o seu uso.
Módulo de Concursos: módulo em uso para processos seletivos para professor visitante. Estamos tentando realizar um convênio com o Banco do Brasil desde agosto de 2018 para realizar a geração de 
GRUs pelo sistema para o uso do módulo para concursos de professor efetivo, porém a nossa agência ainda não realizou o procedimento para testarmos o registro dos documentos.

Jul/19 - Módulo de Concursos: o sistema está sendo atualizado para contemplar melhorias, mas ainda estamos aguardando informações do Banco do Brasil para emissão da GRU e o sistema ser 
utilizado em concursos de professor efetivo.

Módulo de Bancas: o módulo foi aprimorado pelo NTI e já está sendo utilizado pela área em produção.

Módulo de Almoxarifado - CLD: algumas alterações foram solicitadas à UFRN e ainda não há previsão para a entrega das tarefas.

Processo eletrônico: as simulações identificadas no projeto foram cumpridas e as áreas estão simulando e fazendo a transição dos processos físicos para o meio eletrônico.

Módulo de Transporte - requisições: algumas alterações solicitadas à UFRN foram realizadas recentemente, mas a versão do SIPAC com as alterações ainda não foi disponibilizado. Após a 
disponibilização pela UFRN, a área solicitante deverá testá-lo.

Jan/20 - Como recentemente a UFRN enviou um relatório referente ao TED de 2019,  esse convênio está em processo de encerramento para abertura do TED 2020.

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 Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Gestão acadêmica 10 Mar-16 Jul-18
1.1 Concepção X X X
1.2 Entrega X X X
1.3 Transição X X X

2 Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Bancas 5 Jan-18 Nov-18
2.1 Concepção X X X



6 - Marcos e entregas do projeto

2.2 Entrega X X
2.3 Transição X
3.1 Módulo Acadêmico - Graduação - Estágios 3
3.2 Concepção X X X
3.3 Entrega X X X

4 Transição
4.1 Módulo Acadêmico - Graduação - Atividades complementares 5
4.2 Concepção X X X
4.3 Entrega X X X
2.3 Transição X X X

5 Módulo Acadêmico - Extensão 5
5.1 Concepção X X X
5.2 Entrega X X X
5.3 Transição X X X

6 Módulo de Almoxarifado - CLD 2
6.1 Concepção X X X
6.2 Entrega
6.3 Transição

7 Processo eletrônico 25
7.1 Definição do piloto de processo eletrônico X X X
7.2 Levantamento de processos na Universidade X
7.3 Priorização dos processos X
7.4 Processos de 1 tramitação X
7.5 Processos de 2 tramitações X
7.6 Processos de 3 ou mais tramitações X
7.7 Migração de documentos eletrônicos X
7.8 Migração de processos eletrônicos X

8 Módulo de Transportes - Requisição 2
8.1 Concepção X X X
8.2 Entrega
8.3 Transição

9 Módulo de Orçamento 6
9.1 Concepção X X X
9.2 Entrega X X X
9.3 Transição X
10 Módulo de Patrimônio 6

10.1 Concepção X X
10.2 Entrega
10.3 Transição

11 Módulo de Catálogo de Materiais 12
11.1 Concepção X X
11.2 Entrega X X
11.3 Transição X X

12 Módulo de avaliação Funcional 7 May-16 Feb-18
12.1 Concepção X X X
12.2 Entrega X X X
12.3 Transição

13 Módulo de concursos 5 Oct-16
13.1 Concepção X X X
13.2 Entrega X X X
13.3 Transição

14 Módulo Lato sensu 7 Dec-17 Feb-18
14.1 Concepção X X X
14.2 Entrega X X X
14.3 Transição X X X

Total 100 50 65 88 90

7 - Custos do projeto

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

1 Administração Termo de Execução Descentralizada UFRN e UFABC -R$ 260,000.00-                           2018
2 Administração Termo de Execução Descentralizada UFRN e UFABC -R$ 280,000.00-                           2019
3 Administração Termo de Execução Descentralizada UFRN e UFABC -R$ 300,000.00-                           2020
4
5
6
7
8
9

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

Áreas não 
coperarem com a 
implantação

O sistema não será implantado 
corretamente Qualidade 3 4 altíssimo risco Mitigar Envolver a alta gestão na conscientização as 

áreas quanto a importância do projeto

Falta de orçamento
Não ter o suporte necessário do fornecedor 
para a customização e efetiva implantação 
do sistema

Custo 2 4 alto risco Mitigar Demonstrar a importância do projeto à alta 
gestão.

Gestor do projeto
Nome Paulo Victor Cargo Coordenador Geral do NTI
E-mail paulo.victor@ufabc.edu.br Ramal 7121
Área NTI

Suplente
Nome Fabio Margarido Cargo Coordenador de Negócios e Soluções
E-mail fabio.margarido@ufabc.edu.br Ramal 7124
Área NTI



Contato para monitoramento
Nome Fabio Margarido Cargo Coordenador de Negócios e Soluções
E-mail fabio.margarido@ufabc.edu.br Ramal 7124
Área NTI


