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PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de equipamentos para cursos de idiomas da ARI

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto destina-se ao aparelhamento de som de salas de aula comuns para execução de cursos de idiomas.

3 - Justificativas do projeto
O projeto faz parte das políticas de idiomas e de internacionalização da universidade; está ligado a todos os cursos presenciais de idiomas, os quais utilizam, em grande maioria, material de áudio 

na execução das aulas.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Janaina Gonçalves ARI Chefe da Divisão de Idiomas

Luciana Martiliano Milena ARI Agente de Idiomas

Ivan Baycer Junior ARI Agente de Idiomas

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
 R$              5.200,00  R$                           -    R$                         -   

100%

jul/18 - Não tivemos servidores suficientes na Divisão para executar as compras dos equipamentos. Projeto cancelado

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.

5.3 - Observações/ justificativas

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

Abertura do processo - DEMANDANTE abr/18 abr/18

Instrução - DEMANDANTE abr/18 jul/18

Análise técnica - PU jul/18 jul/18

Análise técnica - NTI jul/18 jul/18

Análise orçamentária - PROPLADI/CPO ago/18 ago/18

Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS ago/18 set/18

Análise jurídica - PROCURADORIA set/18 out/18

Seleção de fornecedores - CGSA/CPL nov/18 dez/18

Emissão de empenho - CGFC jan/19 jan/19

Pedido - DEMANDANTE fev/19 fev/19

Recebimento - DEMANDANTE mar/19 mar/19

Total

7 - Custos do projeto

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

Tecnologia para Educação 6 Caixas de Som Multiuso Bluetooth 10W  R$                                 1.200,00 2018

Tecnologia para Educação 1 Impressora Laser Colorida  R$                                 4.000,00 2018

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 8.7.2 - Como será realizado

Faltarem recursos queda da qualidade dos cursos Qualidade 4 2 alto risco
Solicitar equipamentos usados que estejam 

disponíveis, até que haja disponibilidade de 

recurso.

Gestor do projeto
Janaina Gonçalves secretária executiva

janaina.goncalves@ufabc.edu.br 7225

ARI

Contato para monitoramento
Ivan Baycer Júnior assitente em administração

ivan.baycer@ufabc.edu.br 7225

ARI

Suplente
Luciana Martiliano Milena TAE

luciana.milena@ufabc.edu.br 7223

ARI


