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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 março/2018 a SETIN incorporou 
7 projetos não previstos no PDTIC. 
O número de projetos não 
planejados para 2018 tende a 
aumentar, já que constam 10 
projetos para aprovação do Comitê 
de Governança de TIC que podem 
ser incorporados ao portfólio de 
projetos. 



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:

A Metodologia de Desenvolvimento de Software, principal entrega do projeto, 
foi aprovada pelo Comitê de Governança de TIC no dia 12/04/2018 e a 
publicação da Metodologia será realizada em Abril de 2018, o que representa 
um atraso de poucos dias em relação ao objetivo do projeto.

Em relação às outras entregas, temos um atraso de 42%, sendo que 97,92% da 
duração do projeto foi consumida para a execução de 68% do trabalho.

Devido à importância das atividades restantes e da dificuldade de alocar equipe 
no projeto, não é aconselhável realizar encurtamentos no cronograma.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 68%

Cumprimento de Prazo 0,58
42% de atraso

Entrega da Metodologia 20/04/2018

Término do Projeto 27/07/2018

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 Gil Lima de Carvalho

Parecer gerencial:
O Novo Portal foi concluído no prazo previsto, tendo sido apresentado ao 
Tribunal Pleno e entrado em produção no dia 09/04/2018.

As demandas adicionais ao escopo inicial, consolidadas na Requisição de 
Mudança 001, foram concluídas, tendo-se aperfeiçoado a identidade visual dos 
menus, dos programas em destaque, bem como dos sistemas legados 
integrados. Uma imagem regionalizada foi elaborada para o topo do Portal, além 
da homologação do acesso a partir de dispositivos móveis.

Além da migração do conteúdo ter sido realizada com sucesso, foi realizado o 
mapeamento dos responsáveis por cada área do Portal tendo sua permissão 
sido concedida somente em sua respectiva área. Foram realizados ajustes no 
conteúdo a partir do feedback das unidades.

Durante 15 dias antes do lançamento foi veiculada uma campanha informativa, 
elaborada pela Assessoria de Comunicação, sobre as mudanças do Novo Portal 
a fim de minimizar impacto da reorganização do conteúdo. Assim, verifica-se 
que o projeto obteve sucesso em todos os seus objetivos.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 100%

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 80%

Cumprimento de Prazo 0,68 
38% de atraso

Término Previsto 07/06/2018

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 em execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Sistemas
Projetos em execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos em execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos em execução



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

● O  Escritório de projetos atualizou a página para acompanhamento de 
portfólios para melhorar o monitoramento dos projetos.

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

○ Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS): 

http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS

○ Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):

○ http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente

=Geraldo%20Duraes

● 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.

http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php
http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS
http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes
http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes

