CÂMARA DOS DEPUTADOS

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

20/10/2011

Infogab

1. Objetivo do Projeto
Estimular o uso do Sistema de Automação de Gabinetes - Infogab pelos Gabinetes
Parlamentares e estabelecer canais de comunicação entre os usuários e o Deapa, a fim de
promover melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades.
2. Justificativa do Projeto
Trata-se de sistema criado pelo Centro de Informática, para otimizar a rotina administrativa dos
Gabinetes Parlamentares. Todavia, ainda há gabinetes que não fazem uso ou não têm
conhecimento desta ferramenta. Assim, o Deapa tem por objetivo primordial neste projeto
divulgar a utilização do sistema, demonstrando as vantagens de sua utilização, bem como
desvendar os fatores que impedem seu uso ou que ocasionam sua substituição, no dia a dia, por
outros sistemas.

3. Produtos esperados (pode ser um bem ou serviço, gerando ou não um novo processo)
Produto

Requisitos do Produto

Planejamento das ações de gestão do
Infogab:
• Definição da frequência de envio de
demandas ao Cenin e de atualização de
versões;
Critérios para a • Definição de canais para coleta de
gestão das
demandas
dos
gabinetes
demandas do
parlamentares, inclusive as realizadas
Gabinete
junto ao Cenin;
Parlamentar
• Delimitação do papel de cada um dos
órgãos envolvidos no atendimento aos
gabinetes relativo ao Infogab (Deapa,
Central de Atendimento do Cenin e
Seção de Atendimento aos Gabinetes
Parlamentares - Cenin).
• Com base na listagem de gabinetes
credenciados ao uso do sistema,
fornecida pelo Cenin, verificar quais
efetivamente fazem uso da ferramenta
e, entre os que não fazem, verificar o
Levantamento de
porquê e se utilizam outro aplicativo;
uso do sistema
pelos Gabinetes • Entre os gabinetes não credenciados,
divulgar a existência da ferramenta e
Parlamentares.
verificar se fazem uso de outro
sistema;
• Fazer levantamento dos sistemas
similares utilizados pelos gabinetes,
para análise de aplicativos úteis à

Prazo
Estimado

Custo
Estimado

5 dias

-

30 dias

-
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rotina dos escritórios ainda não
existentes no Infogab.
Capacitação dos servidores do Deapa
diretamente envolvidos na gestão do
Infogab por técnico especializado do
Cenin, de modo a possibilitar completo
conhecimento da ferramenta.
Os servidores, após o treinamento,
Treinamento aos deverão estar aptos a instruírem os
servidores do
usuários dos gabinetes quanto às
Deapa
funcionalidades do sistema, analisar a
procedência de possíveis demandas de
melhorias e propor alternativas de uso
que atendam necessidades específicas
dos usuários com relação à ferramenta.
Também estarão capacitados a atuar
como instrutores junto ao Cefor.
Contato com os Gabinetes Parlamentares
para divulgação e esclarecimentos acerca
Divulgação da
do Sistema.
atuação do Deapa Divulgação aos gabinetes parlamentares
relativa ao Infogab dos canais de comunicação com o Deapa,
para envio de dúvidas, críticas e
sugestões de melhorias.
Incremento do número de turmas de
treinamento em Infogab pelo Cefor, na
Treinamento dos
etapa inicial de divulgação do sistema
Secretários
aos gabinetes.
Parlamentares
Após essa fase, manutenção de turmas
regulares, conforme ocorre atualmente.

10 dias

-

5 dias

-

A definir

-

4. Gerência
Nome

e-Mail

Urânia Aviani Jucá
Eilínia
Brito

Cristane

Rocha

Função

Ponto

Ramal

urania.juca@camara.gov.br

Gerente

7324

62511

eilinia.brito@camara.gov.br

Gerente
substituto

7490

62601

5. Identificação preliminar das partes interessadas no Projeto (Partes interessadas no
Projeto são todos aqueles que exercem influência sobre o mesmo, ou que são afetados por ele,
direta ou indiretamente)
Departamento de Apoio Parlamentar - Deapa
Centro de Informática - Cenin
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Serviço de Sistemas de Apoio aos Processos Administrativos- Sepad
Seção de Atendimento aos Gabinetes Parlamentares
Gabinetes Parlamentares
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento - Cefor
Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas da Área Política
6. Premissas (são verdades assumidas em relação ao Projeto que respaldam o gerente caso
não ocorram)
O Cenin promoverá atualizações periódicas no sistema de modo a contemplar as necessidades
de melhorias levantadas junto aos usuários, além de solucionar eventuais problemas de
caráter técnico.
O Cefor promoverá a estruturação de turmas para treinamento no Infogab, com base na
previsão de aumento de demanda decorrente do estímulo ao uso do sistema.
7. Restrições (são limitações para o Projeto, caso existam, tais como limitações de recursos
humanos, orçamentárias, etc.)

8. Previsão de prazo para o Projeto
Prazo estimado do Projeto
45 dias

9. Previsão do custo total do Projeto
Valor estimado do custo total do Projeto
Custos relativos a treinamento realizado no Cefor.

10. Identificação preliminar de riscos (riscos estão associados a incertezas no decorrer do
Projeto)
Risco

Ação associada ao risco

Falta de interesse por Demonstração da facilidade em
parte dos Gabinetes operar o sistema e vantagens do seu

Responsável pela ação
Gerente e Gerente Substituta
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Parlamentares.

uso.

Divulgação do sistema por meio da
Falta de quórum para intranet.
o curso prático.
Contato telefônico com os Gabinetes
Parlamentares.

Gerente e Gerente Substituta

Treinamento de pessoal terceirizado
Falta de apoio para
vinculado ao Cenin para efetuar
sanar
problemas
apoio técnico específico às demandas
técnicos no sistema.
do Infogab.

Cenin

11. Previsão de Impactos Ambientais (campo opcional)
Estímulo à comunicação do Gabinete Parlamentar com seu público por comunicações
eletrônicas ao invés de correspondências impressas, diminuindo a utilização de papel.

12. Autorizações
Escritório de Gestão
Este documento está de acordo com a metodologia.
Encaminhe-se ao patrocinador.

Patrocinadora
Aprovo o Termo de Abertura do Projeto.
Brasília, ____/ _____ / 20_____.

Escritório (UA), em ____/ _____ / 20_____.
_____________________
Membro do Escritório

___________________________
Cláudia Araújo de Almeida
Diretora do Deapa

