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Título: Relatório de Acompanhamento do PDTIc

Prezado Presidente do Comitê de Planejamento do PDTIC / 2015,

Reinteramos a  solicitação  de encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do

PDTIC, referente ao primeiro trimestre, conforme expresso na reunião de 29/05/2015 do

Comitê de Planejamento.

Vale ressaltar que são atribuições do referido comitê:

1."Coletar e registrar o resultado dos indicadores de monitoramento;

2.Analisar os valores coletados pelos indicadores, comparando-os aos valores de

referência definidos no PA-PDTI;

3.Executar as ações corretivas, se necessário;

4.Registrar a ocorrência dos riscos, se houver, evidenciando o que foi feito para

evitar que eles ocorressem, bem como a(s) medida(s) de contingência(s) adotada(s)

e os respectivos responsáveis.

5.Criar Painel de Acompanhamento do PDTI – AC-PDTIC, a partir dos dados

de monitoramento levantados;

6.Reavaliar  diretrizes,  objetos,  objetivos  e  indicadores  de  monitoramento  e

atualizar o PA-PDTIC, se necessário;

7.Informar quais as ações estão sendo monitoradas;

8.Comparar o status de cada ação em execução ao cronograma previsto no plano

Memorando Eletrônico - SIPAC https://sipac.ifs.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memor...

1 de 2 04/03/2016 16:05



de execução;

9.Agrupar estas ações em (i) Ações em Execução, subdividindo-as, conforme o

cumprimento  do  cronograma,  em Ações  em Dia  e  Ações  Atrasadas,  e  em (ii)

Ações Não Iniciadas;

9.1.Para  as  Ações  em  Dia,  apresentar  o  consolidado  dos  indicadores

levantados;

9.2.Para  as  Ações  Atrasadas,  apresentar  o  consolidado  dos  indicadores

levantados e as justificativas que acarretaram neste atraso;

9.3.Para as Ações Não iniciadas, se houver, exprimir as razões que levaram

ao não início das ações.

10.Consolidar  as  informações  a  serem  reportadas  no  RA-PDTIC,  conforme

modelo de Relatório de Acompanhamento;

11.Verificar se há necessidade de ajuste ou refinamento das informações contidas

no PA-PDTIC e atualizá-lo."
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