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Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos em aprovação: projetos 
que ainda aguardam autorização do 
Comitê de Governança de TIC.

Projetos MGP-TI: projetos 
autorizados que seguem o processo de 
Gestão de Projetos definido na 
Metodologia de Gestão de Projetos de 
TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos 
autorizados que seguem o processo 
simplificado de Gestão de Projetos.

Projetos externos: projetos que não 
seguem processo específico.



Composição do Portfólio de Projetos de TIC

PDTIC

PDTIC



Demandantes dos Projetos de TIC



Backlog de Projetos de TIC

Parecer do Escritório de Projetos:

Até fevereiro/2018 10 (dez) projetos 
não previstos no PDTIC de 2018 
foram propostos para serem 
adicionados ao Portfólio da SETIN. 
Ou seja, Existe a tendência que a 
quantidade de projetos no backlog 
aumente.

É válido salientar que ainda constam 
8 projetos do ciclo de 2017 que 
ainda estão em aberto para serem 
finalizado em 2018.



PDTIC 2018 X Executado



Gerenciamento de Projetos de TI



Projetos aguardando aprovação e priorização



Ciclo de Vida do Projeto MGP-TI

O processo MGP-TI é 
utilizado em grandes 

projetos e é baseado nas 
melhores práticas 

publicadas no PMBOK.



Metodologia de Desenvolvimento de Software
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Raphael Vilela

Parecer gerencial:

Em relação ao prazo final do projeto, mantivemos o atraso de 29% de 
atraso previsto, sendo que 68,75% da duração do  projeto foi consumida 
para a execução de 42% do trabalho.

A Metodologia de Desenvolvimento de Software foi elaborada, assim 
como a Política Organizacional de Desenvolvimento de Softwares, para a 
aprovação do Comitê de Governança de TIC.

Visto que a Metodologia de Desenvolvimento de Software é um produto 
que constantemente é auditado, praticamente todo esforço do projeto 
foi direcionado na entrega dessa. Ainda em Março voltaremos a trabalhar 
com a Sustentação de Software.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 42%

Cumprimento de Prazo 0,71
29% de atraso

Entrega da Metodologia 25/04/2018

Término do Projeto 15/06/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v1.0

Entrega da Metodologia 04/04/2018

Término do Projeto 18/04/2018



Modernizar o portal WEB do Tribunal
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Reinaldo Carvalho

Parecer gerencial:
A migração do conteúdo do portal atual para o Novo Portal foi concluída no mês 
de janeiro/2018, sendo a atividade de maior duração do projeto. Ato contínuo, 
foi elaborado o material de treinamento e subsequentemente foram ministradas 
duas turmas em que nova organização do conteúdo foi apresentada, bem como 
realizado o passo-a-passo prático em publicação de conteúdo. O treinamento 
ocorreu nos dias 19 e 20 de fevereiro, no horário das 9h às 11h. As unidades 
iniciaram a validação do conteúdo e ajustes estão sendo realizados. As 
demandas adicionais ao escopo foram consolidadas na Requisição de Mudança 
001.

As seguintes atividades já estão em curso para a conclusão do projeto:
● Solicitação formal à ASCOM da divulgação do Novo Portal.
● Implantação das permissões de publicação de conteúdo.
● Realização de ajustes a partir do feedback das unidades e da ASCOM 

sobre proposta de novos ícones para os menus e imagem para o topo da 

página do portal.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 90%

Cumprimento de Prazo 1,0

Término Previsto 30/03/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v2.0

Data de Término 30/03/2018



Implantação de Controles ISO 27001
Segurança de Informação

Gerente do Projeto:
Márcel Mota

Parecer gerencial:

Foram publicados o Plano de Gerenciamento de Incidentes de 

TIC, o Plano de Continuidade do Processo Judicial Eletrônico e 

a Norma de Utilização dos Recursos de TIC.

O Pedido de fornecimento do serviço de simulação de phishing 

foi efetuado, após aprovação a primeira campanha será 

imediatamente lançada.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 68%

Cumprimento de Prazo 0,77 
23% de atraso

Término Previsto 30/04/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.0

Cronograma v1.0

Data de Término 20/02/2018



Processo Simplificado

O processo de Gestão de 
Projetos simplificado é 
utilizado em pequenos e 
médios projetos e conta 
com controles mínimos, 
que visam garantir gestão 
de escopo e prazo.



Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte
Projetos em execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Sistemas
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Sistemas
Projetos em execução



Governança de TIC
Projetos aguardando início



Governança de TIC
Projetos aguardando início



Governança de TIC
Projetos em execução



Segurança de Informação
Projetos aguardando início



Segurança de Informação
Projetos em execução



Lições aprendidas

● É necessário que os gerentes de projetos façam o acompanhamento dos seus 
projetos através da ferramenta Seed para sempre mantê-los atualizados. 
Somente dessa maneira poderemos dar transparência do andamento do 
projetos para o demandante (público do Tribunal). 

○ Seed: https://secure.sydle.com/seed/cm/presentation/common/Login?domain=trt8.sydle.com

○ Página de acompanhamento dos projetos: http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php

● O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser 
copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos 
projetos.

https://secure.sydle.com/seed/cm/presentation/common/Login?domain=trt8.sydle.com
http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php

