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Vigência do projeto
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FAPDF

R$6.149,00

Data do relatório: 09/10/2020 RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto

Partícipe(s)

Vigilância Sanitária em tempos de pandemia - Curso 

FAPDF, FINATEC, UnB

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Tive algumas dificuldades na excução das compras dos itens planejados, pois eram equipamentos de informática que alteraram de preço, devido a variação do dolar. 

A equipe da FINATEC não mediu esforços para tentar me ajudar, respondendo e-mails até nas noites de sábado. Depois de várias negociações conseguimos 

executar a compra dos equipamentos, e as metas de preparo do ambiente virtual foram cumpridas.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) set/20

O sistema de aulas foi adicionado na plataforma aprender UnB (https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160). Os professores conteudistas terminaram de 

gravar suas aulas. Várias legislações precisaram ser atualizadas por mudanças da Vigilância Sanitária na pandemia. O curso introdutorio foi ministrado na semana 

universitária, foi disponibilizado  no site https://www.youtube.com/playlist?list=PLiTfxz6CySxggkYQwQEsHpe5HVGrcQJcw

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) out/20

A segunda etapa do curso se iniciaria em 23 de outubro

Colocar pontos de atenção, 

principalmente os relacionados aos 

indicadores de desempenho

Dificuldade de implementação de 

inscrição devido a mudança de sistema 

da UnB

Após várias reuniões com o Decanato de Extensão, o problema foi resolvido 

em 1 de setembro de 2020
DEX/UnB

Pontos de atenção Resolução / Providência Responsável

Meta 04 - Execução do Curso
Dificuldade: implementação no sistema da UnB 

devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA 

curso "vigilância sanitária na 

semana universitária - 8h aula"
Meta 05 - Finalização do Curso está no prazo NÃO INICIADO

Meta 02 - Inscrição
Dificuldade: implementação no sistema da UnB 

devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA 
em andamento

Meta 03 - Preparação do Curso
Já implementado na plataforma APRENDER -

https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160
concluído

Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto 

(entregas parciais do projeto) 

NÃO INICIADO/ EM 

ANDAMENTO/ CONCLUÍDO

Meta 01 - Divulgação
Dificuldade: implementação no sistema da UnB 

devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA 
em andamento

Principais etapas programadas Estágio atual Status

Etapa 1

Colocar observação sobre a situação atual de 

andamento da etapa, sobre o que foi já foi feito para 

cumprimento dela, as dificuldades encontradas.

Colocar o status atual em 

relação ao andamento da etapa

Meta 05 - Finalização do Curso

22/06/2020 Data fim (previsão) 22/01/2021

RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

TOA nº 00193-

00000522/2020-15 Nº SEI

7 meses

Time / pessoas

Gestão de riscos

Comunicação

Objeto

• Capacitar cidadãos com a compreensão do papel da Vigilância Sanitária como 

alicerce do Sistema Único de Saúde. • Qualificar humanisticamente o profissional para 

ações em Vigilância Sanitária com vistas ao bem estar da população. 

Orçamento

Cronograma

Governança

Metas

EscopoMeta 01 - Divulgação

Meta 02 - Inscrição

Meta 03 - Preparação do Curso

Meta 04 - Execução do Curso



Tive algumas dificuldades na excução das compras dos itens planejados, pois eram equipamentos de informática que alteraram de preço, devido a variação do dolar. 

A equipe da FINATEC não mediu esforços para tentar me ajudar, respondendo e-mails até nas noites de sábado. Depois de várias negociações conseguimos 

executar a compra dos equipamentos, e as metas de preparo do ambiente virtual foram cumpridas.


