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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.



Demandantes dos Projetos de TIC



Backlog de Projetos de TIC

Parecer do Escritório de Projetos:

O número de projetos de 
Governança aumentou em 
decorrência do cadastro dos projetos 
de 2018. 

É esperado que isso ocorra com 
todas as áreas, visto que o novo 
PDTIC abrangerá todos os projetos 
de 2018.



Composição do Portfólio de Projetos de TIC

PDTIC

PDTIC



Ciclo de Vida do Projeto



Projetos aguardando autorização



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



Modernizar o portal WEB do Tribunal
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Reinaldo Carvalho

Parecer gerencial:
A 1º fase do projeto foi concluída conforme planejado, na 

última semana de Setembro/2017. Porém, a primeira atividade 

da 2º fase projeto, a implantação do portal em produção, 

demandou mais tempo que o planejado. 

O trabalho em conjunto com as equipes de banco de dados e 

infraestrutura permitiu que a atividade fosse superada. A 

equipe foi ampliada com dois estagiários para que os prazos 

previstos sejam alcançados. Ajustes no cronograma serão 

necessários, porém, sem alteração do término para 

Fevereiro/2018.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 43%

Cumprimento de Prazo 0,94 
6% de atraso

Término Previsto 02/02/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v2.0

Data de Término 25/01/2018



Metodologia de Desenvolvimento de Software
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Raphael Vilela

Parecer gerencial:

O projeto segue dentro do cronograma, porém já 
existe uma preocupação com o prazo do projeto 
devido à dificuldade de se marcar reuniões para 
discussão dos processos.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 2%

Cumprimento de Prazo 0,99

Término Previsto 19/04/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v1.0

Data de Término 18/04/2018



Governança de TIC
Projetos aguardando início



Governança de TIC
Projetos aguardando início



Governança de TIC
Projetos em execução



Segurança de Informação
Projetos aguardando início

Os projetos de Segurança da Informação planejados para 2018 ainda não foram 
registrados no sistema.



Implantação de Controles ISO 27001
Segurança de Informação

Gerente do Projeto:
Marcel Mota

Parecer gerencial:

O processo possui um atraso de 22% gerado pela 
despriorização do projeto em relação à 
atividades da operação de Segurança.

Para adequar o esforço do projeto com as 
demandas de operação, uma Requisição de 
Mudança será emitida com redução de escopo 
do projeto e replanejamento do prazo.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 41%

Cumprimento de Prazo 0,78 
22% de atraso

Término Previsto 27/02/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.0

Cronograma v1.0

Data de Término 08/01/2018



Lições aprendidas

● Ainda hoje é comum que projetos iniciem seu desenvolvimento sem seguir o 
processo, o que gera retrabalho grande para dar conformidade ao projeto.

● 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.


