
PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Assentamento Funcional Digital - AFD

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Digitalização dos documentos do assentamento funcional dos servidores da UFABC

3 - Justificativas do projeto
Portaria Normativa do MPOG nº 04 de 10 de março de 2016 criou o Assentamento Funcional Digital - AFD para os servidores públicos federais efetivos, comissionados ou a estes equiparados, no 
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, como forma de agilizar o acesso à informação, subsidiar a tomada de decisão, resguardar os 
direitos e os deveres dos órgãos, entidades e de seus agentes.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Rodrigo Cabrera SUGEPE Coordenador do Projeto
Fabio Senigalia SUGEPE Supervisor do Projeto

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 4,024.93-            -R$ -  -                     -R$ -  -                     -R$ -  -                     

100%

5.3 - Observações/ justificativas

Mar/19 - Projeto Previsto, atualmente na fase de instrução processual. Registra-se que a legislação do Assentamento Funcional Digital (AFD) foi atualizada recentemente, incluindo melhorias 
tecnológicas. Tais modificações estão sendo implantadas gradualmente pelo Ministério da Economia e sendo testadas/liberadas aos poucos pelos/aos órgãos/instituições. Instrução Processual a partir 
de abril/2019.

Jul/19 - O projeto está em andamento, na fase denominada “higienização”, consistindo na limpeza dos documentos a serem digitalizados. A empresa encerrará esta atividade, conforme previsão, em 
01/11/2019. A partir da primeira semana de novembro/19 a empresa contratada iniciará a digitalização de todo o legado do Assentamento Funcional Digital (arquivos apensos às pastas funcionais 
gerados até 01/07/2016). A digitalização ocorrerá no espaço destinado à empresa dentro da Superintendência de Gestão de Pessoas. O maquinário será disponibilizado pela própria empresa 
contratada. O faturamento ocorrerá por número de paginas digitalizadas.

Jan/20 - Não será dado prosseguimento à essa aquisição, visto que o sistema de Assentamento Funcional digital (AFD) foi aperfeiçoado, de modo que não há necessidade de um scanner específico 
neste momento.

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 - SUGEPE 1 Feb-19 Feb-19
2 Instrução processual - SUGEPE 25 Feb-19 Feb-19
3 Análise técnica - NTI 3 Feb-19 Feb-19
4 Análise orçamentária - PROPLADI/CPO 2 Mar-19 Mar-19
5 Dotação Orçamentária - CGFC 2 Mar-19 Mar-19
6 Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS 25 Mar-19 Apr-19
7 Análise jurídica - PROCURADORIA 10 Apr-19 Apr-19
8 Seleção de fornecedores - CGSA/CPL 25 Apr-19 May-19
9 Emissão de empenho - CGFC 2 May-19 May-19

10 Pedido - SUGEPE 2 Jun-19 Jun-19
11 Recebimento - SUGEPE 3 Jun-19 Jun-19
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 Administração Mesa Digitalizadora Kodak A3 - séries i2000, i3000 e i4000 -R$ 4,024.93-                               2018
2
3
4
5
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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 houver recurso 
orçamentário Não será possível digitalizar os documentos Custo 2 3 médio risco Aceitar

Verificar se existe algum scanner de mesa 
usado que seja compatível com o Sistema 

até haver recursos disponíveis



8 - Riscos do projeto

Gestor do projeto
Nome Rodrigo Cabrera Cargo Administrador
E-mail rodrigo.cabrera@ufabc.edu.br Ramal 7565
Área SUGEPE

Suplente
Nome Fabio Senigalia Cargo Administrador
E-mail fsenigalia@ufabc.edu.br Ramal 7570
Área SUGEPE

Contato para monitoramento
Nome Fabio Senigalia Cargo Administrador
E-mail fsenigalia@ufabc.edu.br Ramal 7570
Área SUGEPE
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mailto:fsenigalia@ufabc.edu.br

