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1 - Nome do projeto Aquisição de workstation para edição e pós-produção de vídeo, e equipamentos acessórios para transmissão ao vivo de eventos e aulas cobertas pela equipe audiovisual do NETEL

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto destina-se à aquisição de  workstation de edição de vídeo, notebook para transmissão ao vivo e acessórios para a uso da equipe de audiovisual do NETEL, repondo o atual equipamento defasado.

Gerente de projeto
Max Mario Fuhlendorf NETEL Integrante requisitante

Nicolas Uehara NTI Fiscal Técnico

3 - Justificativas do projeto

Hoje, a infraestrutura disponível não dá conta de atender às demandas de edição de vídeo do NETEL (edição e pós-produção de aulas, palestras, eventos, vídeos de acessibilidade, etc) no volume adequado. 
O equipamento atual, muito defasado, chega a demorar 3 dias para renderizar uma aula de 2h, inviabilizando a entrega em tempo hábil de projetos audiovisuais diversos, mesmo havendo disponibilidade de 
recursos humanos. Além disso, o NETEL planeja ofertar transmissões ao vivo para eventos ou palestras especiais a partir de 2021, para complementar a capacidade institucional de transmitir eventos e 
palestras que não caibam à ACI, e é necessário um notebook dedicado para esta tarefa.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
André Luiz Brandão NETEL

Mauri Antonio Gauer Junior NETEL Fiscal Administrativo

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
 R$              23.560,50 

6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término

Abertura de processo ago/20 ago/20

5.3 - Observações/ justificativas

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

100%

Análise de Processo ago/20 set/20
Análise Jurídica set/20 out/20

Instrução jul/20 ago/20
Pesquisa de Mercado jul/20 ago/20

Pedido dez/20 dez/20
Recebimento dez/20 dez/20

Licitação e Seleção de Fornecedores out/20 nov/20
Emissão de Empenho nov/20 dez/20

Total

7 - Custos do projeto

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

Comunicação Institucional Aquisição de workstation de edição  R$                                   16.624,07 2020

Comunicação Institucional Aquisição de fonte de alimentação ininterrupta (no-break)  R$                                         653,54 2020

Comunicação Institucional Aquisição de notebook para transmissão ao vivo de eventos  R$                                     5.599,63 2020
Comunicação Institucional Aquisição de licença de sistema operacional  R$                                         683,26 2020

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

Valor não condizente 
com o mercado.

Fracasso no pregão Custo 2 4 alto risco
Pesquisa de mercado ampla para estimativa 

de valores realistas

Valor será atualizado com nova pesquisa de 
mercado

Sem licitantes Fracasso no pregão Outros 2 4 alto risco Divulgar o pregão

Volatilidade cambial
Preços podem variar devido à volatilidade do 
Real brasileiro

Custo 3 2 médio risco

Continuar a usar equip. inadequado atualFalta de recursos Comprometimento de ativ. do NETEL Custo 1 4 médio risco

Gestor do projeto
André Luiz Brandão Coordenador Geral do NETEL
andre.brandao@ufabc.edu.br 7650
NETEL

Contato para monitoramento
Max Mario Fuhlendorf Técnico em Audiovisual
max.f@ufabc.edu.br 7644
NETEL

Suplente
Miguel Said Vieira Coordenador Suplente do NETEL
miguel.vieira@ufabc.edu.br 8245
NETEL


