
PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Monitoramento de índices acadêmicos da UFABC: citações e desempenho das pesquisas.

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? 
A finalidade da contratação da licença para uso da ferramenta Incities aprimorará o levantamento de informações de dados e de desempenho da pesquisa realizada na UFABC. Foi diagnosticado por 
alguns setores da universidade (ProPes, ProPG e ARI) que é crítico o aprimoramento do levantamento desse tipo de informação pois a qualidade desses dados impacta o desempenho de programas 
institucionais como o CAPES-PrInt, rankings acadêmicos e outros programas institucionais, cruciais para a relação de nossa universidade com o ambiente acadêmico regional, nacional e internacional.

3 - Justificativas do projeto

Alguns setores da universidade precisam dispor de ferramental para o monitoramento do desempenho acadêmico que perpassa boa parte de nossa comunidade de discentes a docentes e também 
setores como os programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa, grupos de pesquisa ou centros e até as diversas áreas temáticas das pesquisas realizadas. O acompanhamento desses indicadores 
embasa propostas de projetos institucionais, temáticos ou individuais além de suprir bancos de dados de pesquisa de nossa instituição para os rankings institucionais ou para atender demandas de 
órgãos extra-universitários. Assim se justifica o uso dessa ferramenta, o sistema Incities da Clarivate Analytics para essas finalidades. As áreas que fariam mais uso dessa ferramenta seriam a ProPes, 
ProPG, ARI e, eventualmente as comissões de pesquisa dos centros.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel

Sônia M. Malmonge / Rodrigo L. O. R. Cunha ProPes
Coordenar a organização e o uso do programa pelas 
áreas apontadas, ProPG e ARI.

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
-R$ 22,156.54-         

100%

5.3 - Observações/ justificativas O projeto foi orçado em U$ 3900.80. Para efeito de cálculo de monitoramento do projeto, considerou-se o dólar da cotação de 20/05/2020 a R$ 5,68.

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 Avaliação e negociação da proposta do sistema (ProPes) Jul-19 Feb-20
2 Instrução do Processo - ProPes Apr-20 Apr-20
3 Análise Técnica - NTI Apr-20 May-20
4 Análise Orçamentária - ProPLADI Apr-20 Apr-20
5 Análise de Processo - CGSA/Aquisições e Contratos Apr-20 Apr-20
6 Análise Jurídica - PROCURADORIA FEDERAL Apr-20 May-20
7 Emissão de Empenho - CGFC Apr-20 May-20
8 Pedido - ProPes May-20 May-20
9 Recebimento - ProPes May-20 May-20

10
11
12

Total 0

7 - Custos do projeto

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

1
Administração Aquisição do Software para levantamento de dados e desempenho da 

pesquisa realizada na UFABC.
 US$ 3.900,80 2020

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

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 contratar
os dados de pesquisa da UFABC 
continuarão sendo levantados com 
deficiências, impactando o desempenho de 
programas institucionais como o CAPES-
PrInt, rankings acadêmicos e outros 
programas institucionais.

Custo 3 3 alto risco Evitar Recomenda-se a aquisição da licença para 
evitar os riscos apontados.

Gestor do projeto
Nome Rodrigo L. O. R. Cunha Cargo Pró-reitor Adjunto de Pesquisa
E-mail rodrigo.cunha@ufabc.edu.br Ramal 8384
Área ProPes-UFABC

Suplente
Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Contato para monitoramento
Nome Alessandra Batista Cargo secretaria ProPes
E-mail alessandra.batista@ufabc.edu.br Ramal 7614
Área ProPes


