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Nome do projeto Renovação de Registro de domínios de internet
da UFABC

Objetivo estratégico Manter e gerenciar os recursos de TIC nas
instalações já existentes

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Contratação de serviços
Esta contratação será realizada pela primeira vez ou se trata de serviço continuado já
existente? 
Serviço continuado existente
A qual(is) área(s) este serviço se destina? : 
Toda a UFABC;  
Existe alguma opção que NÃO seja a contratação? 
Não
Escopo do projeto: 
Renovar pelo maior período disponível ( 9 anos ) os 4 domínios de internet contratados pela
UFABC, a saber: ufabc.org.br, ufabc,net.br, ufabc.com.br e uf.abc.br. Exclue-se do escopo o
domínio ufabc.edu.br, que não há cobrança por parte do Registro.br.
Justificativas do projeto: 
De modo geral, nomes de domínio são o primeiro caminho que o usuário utiliza para encontrar
uma empresa na internet, fizemos a contratação destes 4 para garantir que o nome da UFABC
não seja usado indevidamente, assim como habilitar o uso de ferramentas nestes endereços,
como hoje já é feito com o encurtador de URL's hospedado no domínio ufabc.net.br.
Entendemos ser vantajoso para a UFABC a manutenção destes endereços.
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 1.312,00; 2022 : R$ 0,00; 2023 : R$ 0,00
Como foi estimado o valor da contratação? 
Valores retirados do site do Registro.br, valor para 9 anos para os 4 domínios listados no
escopo.
Data de início do projeto: 
07.03.2022
Data estimada de fim do projeto: 
31.05.2022

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nome E-mail Área

Gerente Paulo Victor Fernandes
da Silva

paulo.vitor@ufabc.edu.
br

NTI

Suplente Carlos Alberto Orsolon
Silva

carlos.alberto@ufabc.e
du.br

NTI-COS

Participantes do projeto:
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Nome Área ou Setor Função no Projeto E-mail
Helena Dolfato NTI Administrador helena.d@ufabc.edu.br

Samuel Werneck de
Moraes

NTI-Redes Apoio técnico samuel.werneck@ufabc
.edu.br

Metas e indicadores

Meta Contratar os 4 domínios pelo maior período de
tempo possível.

Prazo de cumprimento final de março de 2022
Valor esperado 9 anos

Valor de tolerância 5 anos
Tipo de valor unidade

Indicador Tempo contratado para os domínios.
Polaridade do Indicador Quanto mair, melhor

Responsável Paulo Victor Fernandes da Silva
Valor atual do indicador 0 anos (vencido)

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto Responsável Data de início Data de fim
Planejamento e

instrução;
Paulo Victor Fernandes

da Silva
07/03/2022 25/03/2022

Orçamentação; Helena Dolfato 28/03/2022 01/04/2022
Análise jurídica; PJ 04/04/2022 15/04/2022
Formalização da

contratação e
pagamento

PROAD 18/04/2022 29/04/2022

Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
ufabc.com.br - Renovação por 9

anos
R$ 0,00 2022

ufabc.org.br - Renovação por 9
anos

R$ 0,00 2022

uf.abc.br - Renovação por 9
anos

R$ 0,00 2022

ufabc.net.br - Renovação por 9
anos

R$ 0,00 2022

Riscos do projeto

Risco Avaliação do risco
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Se (causa ou
ameaça)

Não ocorrer a
contratação a tempo

Impacto 2

Então (consequência) Os nomes poderão ser
registrados por um

terceiro.

Probabilidade 3

Categoria do risco Reputação Severidade: 6
Resposta ao risco

Opção de tratamento
do risco

Evitar

Como será realizado? Acompanhamento pelo CG do NTI do processo.
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