NOVO GUIA DE PDTI DO SISP

Contexto
Em fevereiro de 2015 foi publicado o novo Guia de PDTI do SISP – v2.0 beta.
Trata-se uma revisão do Guia de Elaboração de PDTI do SISP – v1.0, a fim de otimizar o
processo de elaboração do plano diretor e disponibilizar um processo de acompanhamento
desse plano.
Como se trata de um material que expõe novos conceitos, o guia foi disponibilizado
como uma versão "beta", para que pudesse ser testado pelos órgãos, estando aberto para
contribuições da comunidade.
Neste sentido, para continuar as discussões acerca das novas propostas do guia, a
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP – promoverá 5 (cinco)
eventos, a fim de apresentar as alterações sugeridas, como também praticar os novos
conceitos, debatê-los e, por fim, consolidar a versão final do Guia de PDTI do SISP.

Objetivo
Fomentar a discussão acerca das novas propostas trazidas no Guia de PDTI do
SISP v2.0 beta, sobretudo na nova disciplina de Acompanhamento do PDTI, objetivando a
validação prática do modelo proposto.

Informações Gerais
Os debates consistirão em 5 eventos: 1 encontro e 4 oficinas. O público máximo
para cada evento será em torno de 30 participantes. Os eventos ocorrerão na Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP), com média de 4h de duração por evento,
conforme programação detalhada na seção seguinte.
Salienta-se que haverá uma ficha de inscrição para participação nos eventos,
sendo que os presentes se comprometerão, através de um acordo, a realizar as
atividades propostas. Ao término, os participantes receberão um certificado de
participação (20h de duração).

Público-alvo
•

Gestores e profissionais de TI dos órgãos do SISP.
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Encontro: Novo Guia de PDTI do SISP – versão beta
Data: 25 de junho de 2015 (5ª feira)
Horário: das 14 h às 17:30 h
Local: ENAP – SAIS Área 2-A, s/n – Setores Complementares, Brasília – DF, 70610-900
Sala: 006 (térreo)
PROGRAMAÇÃO
Horário

Ações planejadas

14h – 14:15h

•

Credenciamento / Lista de presença

14:15h – 14:30h

•

Abertura

14:30h – 15h

•

Contextualização do novo Guia de PDTI do SISP

15h – 15:30h

•

Apresentação das alterações do Processo de Elaboração

15:30h – 15:45h

•

Intervalo / Networking

15:45h – 16:30h

•

Apresentação do Processo de Acompanhamento

16:30h – 16:50h

•

Alinhamento referente à dinâmica das oficinas
o Atividades propostas
o

Plano de Trabalho e “contratualização”

16:50h – 17:20h

•

Detalhamento do Plano de Execução do PDTI
o * Atividade extra (Elaboração do Plano de Execução)

17h – 17:30h

•

Encerramento

1ª Oficina: Plano de Execução do PDTI
Data provável: 8 de julho de 2015 (4ª feira)
Horário: das 14 h às 18 h
Local: ENAP – SAIS Área 2-A, s/n – Setores Complementares, Brasília – DF, 70610-900
Sala: 109SAIS Área 2-A, s/n – Setores Complementares, Brasília – DF, 70610-900
PROGRAMAÇÃO
Horário

Ações planejadas

14h – 14:20h

•

Retrospectiva do encontro anterior

14:20h – 14:40h

•

Apresentação dos resultados / dúvidas / sugestões acerca da execução da
atividade proposta no 1º encontro

14:40h – 15:45h

•

Alinhamento conceitual referente a indicadores

15:45h – 16:00h

•

Intervalo / Networking

16h – 17:20h

•

Detalhamento dos Planos de Acompanhamento do PDTI
o Plano de Monitoramento
o

17:20h – 17:50h

•

Plano de Avaliação

*Atividade extra(Elaboração dos Planos de Monitoramento e de Avaliação do
PDTI)
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17:50h – 18h

•

Encerramento

2ª Oficina: Planos de Monitoramento e Avaliação do PDTI
Data provável: 5 de agosto de 2015 (4ª feira)
Horário: das 14 h às 18 h
Local: ENAP – SAIS Área 2-A, s/n – Setores Complementares, Brasília – DF, 70610-900
Sala: 109
PROGRAMAÇÃO:
Horário

Ações planejadas

14h – 14:20h

•

Retrospectiva da oficina anterior

14:20h – 15:45h

•

Apresentação dos resultados / dúvidas / sugestões acerca da execução da
atividade proposta na 1ª oficina

15:45h – 16:00h

•

Intervalo / Networking

16h – 16:30h

•

Continuação: Apresentação dos resultados / dúvidas / sugestões acerca da
execução da atividade proposta na 1ª oficina

16:30h – 17:10h

•

Detalhamento do Painel de Indicadores e do Relatório de Acompanhamento
do PDTI

17:10h – 17:50h

•

*Atividade extra (Elaboração do Painel de Indicadores e do Relatório de
Acompanhamento do PDTI)

17:50h – 18h

•

Encerramento

Obs: Será criado e disponibilizado para a turma um painel exemplificativo de indicadores, que será
consolidado a partir das apresentações dos órgãos em sala.

3ª Oficina: Painel de Indicadores e Relatório de Acompanhamento
Data provável: 14 de outubro de 2015 (4ª feira)
Horário: das 14 h às 17:30 h
Local: ENAP – SAIS Área 2-A, s/n – Setores Complementares, Brasília – DF, 70610-900
Sala: 005
PROGRAMAÇÃO
Horário

Ações planejadas

14h – 14:20h

•

Retrospectiva da oficina anterior

14:20h – 16:00h

•

Apresentação dos resultados / dúvidas / sugestões acerca da execução da
atividade proposta na 2ª oficina

16:00h – 16:20h

•

Intervalo / Networking

16:20h – 16:50h

•

Detalhamento do Relatório de Resultados do PDTI

16:50h – 17:20h

•

*Atividade extra (Elaboração do Relatório de Resultados do PDTI)

17:20h – 17:30h

•

Encerramento
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4ª Oficina: Relatório de Resultados
Data provável: 11 de novembro de 2015 (4ª feira)
Horário: das 14 h às 17:30 h
Local: ENAP
Sala: 215
PROGRAMAÇÃO
Horário

Ações planejadas

14h – 14:20h

•

Retrospectiva da oficina anterior

14:20h – 15:45h

•

Apresentação dos resultados / dúvidas / sugestões acerca da execução da
atividade proposta na 3ª oficina

15:45h – 16:00h

•

Intervalo / Networking

16:20h – 17:00h

•

Discussão e consolidação das contribuições para Guia de PDTI

17:00h – 17:20h

•

Resolução de dúvidas e alinhamento de assuntos pendentes

17:20h – 17:30h

•

Encerramento

Obs: Será apresentado o consolidado das contribuições elencadas durante os eventos para
discussão. Este será um insumo importante para versão final do Guia de PDTI do SISP.

* As atividades extra consistem em práticas a serem realizadas pelos participantes,
em seus respectivos órgãos, após a realização de uma oficina, para apresentação e
debate na oficina posterior.

