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 Definir e executar processo de prospecção, avaliação e geração 
de relatório apresentando uma lista de produtos avaliados, 
conforme critérios estabelecidos nas fases de iniciação e 
estruturação do trabalho, e que visam a identificação de software 
aplicativo para suportar a gestão de portfólios (PROFISCO) e 
seus projetos (produtos). 

  

 
Objetivo 
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 Ao final dos trabalhos, estimado em dois meses, os estados 
brasileiros deverão ter um conjunto de relatórios que ofereça uma 
avaliação técnica de ferramenta de software que suporte a 
gestão de seus programas de modernização (portifólio de 
produtos) e seus projetos (produtos).  

  

  

 
Metas e Alcance 
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Fases do Projeto 

 

Fase 1 – Iniciação 

Plano de trabalho; 

Workshop de nivelamento conceitual sobre processo de avaliação e seleção de produto 

de software e sobre produto de software para a gestão de portifólios e projetos; 

Diretrizes para o processo de avaliação e seleção. 

  

Fase 2 - Estruturação 

Processo de avaliação e seleção; 

Critérios e requisitos para avaliação; 

Planilha de pontuação;  

Lista longa de potenciais fornecedores de produto de software para gestão de portifólio 

(programas) e projetos (produtos). 

  

Fase 3 - Avaliação 

Planilha de pontuação preenchida; 

Lista curta de potenciais fornecedores de produto de software para gestão de portifólio 

(programas) e projetos (produtos). 

  

Fase 4 - Conclusão 

Relatório final 
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Cronograma do Projeto 

 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase de Iniciação                 

Elaborar plano de trabalho XX               

Executar workshop de nivelamento conceitual XX               

Coletar diretrizes para o processo de avaliação e seleção XX               

Fase de Estruturação                 

Definir processo de avaliação e seleção   XX              

Definir critérios e requisitos para avaliação   XX  XX            

Elaborar planilha de pontuação        XX          

Elaborar lista longa de potenciais fornecedores        XX          

Fase de Avaliação                 

Avaliar produtos de software          XX XX     

Elaborar lista curta de potenciais fornecedores              XX   

Fase de Conclusão                 

Entrega do relatório final               XX 
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Organização do Projeto 

 

 Presidente da COGEF – André Cordeiro 

 Coordenador representante COGEF – Thaner Nogueira 

 Consultor Contratado – José Torquato 


