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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 em 
dezembro/18 manteve-se 
praticamente o mesmo do mês do 
anterior.   

É válido salientar que ainda constam 
16 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:

Em relação ao prazo final do projeto, temos agora 29% de 

atraso previsto, sendo que 35,42% da duração do projeto foi 

consumida para a execução de 29% do trabalho. Esses 

números são reflexos dos recorrentes adiamentos e 

cancelamentos nas reuniões de planejamento do processo.

Depois de ações de recuperação, a entrega da Metodologia de 

Desenvolvimento está dentro do prazo original, porém o prazo 

do processo de sustentação continua bastante comprometido, 

o que será trabalhado quando Diego Valdez voltar de férias.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 29%

Cumprimento de Prazo 0,71

Entrega da Metodologia 11/04/2018

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:
No mês de dezembro foi solicitada a mudança da data de 
lançamento do novo portal para final de fevereiro de 2018 por 
razão de conveniência e oportunidade, bem como para incluir 
no projeto o ajuste da identidade visual de sistemas legados 
que são integrados ao Portal por IFRAME.

Isso permitiu também a concessão de prazo para aprimorar a 
qualidade da página inicial e refino do conteúdo migrado. A 
migração será concluída no mês de janeiro de 2018, em que 
também será preparado o material de treinamento das 
unidades publicadoras de conteúdo e ocorrerá a solicitação à 
ASCOM para realização da campanha educativa e de 
divulgação da reorganização do conteúdo do Novo Portal.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 65%

Cumprimento de Prazo 1.0

Término Previsto 28/02/2018

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:
Márcel Mota

Parecer gerencial:

O projeto está atrasado e necessitou de ajustes em seu prazo 

devido ao atendimento de demandas de  sustentação não 

vinculadas ao projeto. 

A conclusão do pregão da ferramenta para Divulgação de 

Política, assim como a publicação da Estratégia de 

Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC foram marcos 

importantes desta fase que passamos. Com o novo prazo, 

constante trabalho e atualização de datas e entregas, o projeto 

será concluído conforme planejado.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 49%

Cumprimento de Prazo 0,86 
14% de atraso

Término Previsto 28/03/2018

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

● Todos os servidores da SETIN já possuem usuário no sistema SEED. É 
necessário que os gerentes de projetos emitam periodicamente o parecer 
gerencial, atualizando inclusive a data de término previsto do 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.


