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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 aumentou em 
decorrência do cadastro dos projetos 
de 2018. 

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



Composição do Portfólio de Projetos de TIC

PDTIC

PDTIC



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:

O projeto tem agora 10% de atraso previsto, sendo que 

19,79% da duração do projeto foi consumida com a execução 

de apenas 15% do trabalho. Esses números são reflexos dos 

recorrentes adiamentos nas reuniões de planejamento do 

processo. Como forma de recuperar prazo, o GP determinou 

que as reuniões sejam mais objetivas e que promovam a 

validação dos artefatos previamente preenchidos pelo time em 

planilhas online.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 15%

Cumprimento de Prazo 0,90

Término Previsto 04/05/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v1.0

Data de Término 18/04/2018



Modernizar o portal WEB do Tribunal
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Reinaldo Carvalho

Parecer gerencial:
O novo portal foi implantado em ambiente de produção no mês 
de outubro e  foi iniciada a migração do conteúdo.

A execução está compatível com a estimativa inicial de 
migração do conteúdo, sendo que as seguintes atividades 
ainda serão executadas:

● Acompanhar campanha de divulgação do Novo Portal.

● Implantar permissão de acesso.

● Realizar treinamento.

● Realizar ajustes a partir do feedback das unidades.

● Novo portal apto para entrar em produção em 02/2018.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 46%

Cumprimento de Prazo 0,93
7% de atraso

Término Previsto 06/02/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v2.0

Data de Término 25/01/2018



Implantação de Controles ISO 27001
Segurança de Informação

Gerente do Projeto:
Marcel Mota

Parecer gerencial:

Uma Requisição de Mudança foi emitida com 
replanejamento do prazo para fevereiro de 2018 
para compensar a falta de alocação no projeto 
gerada pelas demandas de sustentação.

A entrega dos Plano de Continuidade do PJe é a 
principal entrega do próximo mês.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 41%

Cumprimento de Prazo 0,92 
8% de atraso

Término Previsto 27/03/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.0

Cronograma v1.0

Data de Término 28/02/2018



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 em execução



Segurança de Informação
Projetos aguardando início



Segurança de Informação
Projetos em execução



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.


