
jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
1 10% x

2 40% x

3 50% x

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100%

ID 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.7.1
Mitigar

Mitigar

Evitar

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Contato para monitoramento
Gabriela Maruno Produtora Cultural - Chefia da Divisão de Cultura

g.maruno@gmail.com 7922

ProEC - Divisão de Cultura

Suplente
Elias Tavares

elias.tavares@ufabc.edu.br

ProEC - Divisão de Cultura

Gestor do projeto
Gabriela Maruno Produtora Cultural - Chefia da Divisão de Cultura

g.maruno@gmail.com 7922

ProEC - Divisão de Cultura

médio risco Adquirir servidor compatível

Não houver HD de Corre-se o risco de perder o backup das Custo 1 4 médio risco Adquirir HD para backup

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

Não houver espaço Apenas parte do acervo será digitalizada Custo 2 3 médio risco Adquirindo mais espaço virtual

Não houver servidor O acesso virtual se tornará lento Custo 2 2

Total

7 - Custos do projeto

7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao ano
Tecnologia para Educação Espaço virtual com no mínimo 300G para recepção dos arquivos  ? 2018

Tecnologia para Educação Servidor dedicado, com no mínimo 32G de memória RAM, para acesso  R$                                 3.000,00 2018

Tecnologia para Educação HD de 1Tb para guarda offline das imagens digitalizadas  R$                                    250,00 2018

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

Início da higienização e seleção da primeira parte do acervo ago/17 fev/18

Início da higienização e seleção da segunda parte do acervo mar/18 ago/18

Início da higienização e seleção da terceira parte do acervo set/18 dez/18

5.3 - Observações/ justificativas
jul/18 - Optou-se pela contratação de uma empresa que realizou a digitalização dos documentos, ao invés de adquirir um scanner e HD próprios.  Foram feitas 2 licitações, e a mesma empresa 

venceu ambas.

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 

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$                           -   

100%

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Gabriela Rufino Maruno Divisão de Cultura/ ProEC Coordenadora

Carolina Silvério Divisão de Cultura/ ProEC Coordenadora-ajunta

Andrea Paula dos Santos CECS Coordenadora-ajunta

Marcelo Schiavo Divisão de Cultura/ ProEC Coordenação técnica

02 Bolsistas a serem selecionados a selecionar Ações operacionais

Divisão Administrativa da ProEC ProEC Coordenação Administrativa 

PDTI 2018 -2020
1 - Nome do projeto Ação 01 Plano de Cultura da UFABC - Digitalização e disponibilização do acervo da Alpharrabio

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Trata-se de uma ação estretégica da ProEC, visto que é uma das ações componentes do Plano de Cultura da UFABC. A proposta é digitalizar parte (cerca de 50%)do Acervo Cultural Alhparrabio, que 

3 - Justificativas do projeto O direito de participação na vida cultural é um direito que se relaciona ao acesso ao patrimônio, aos bens e produtos culturais e aos meios de produzir. Aos entes públicos,  cabe prestar serviços e 


