
 
 
Assunto: Orientações sobre o uso do REDMINE para monitoramento da execução de convênios e recursos do FNSP
Referência: Processo SEI nº 3900000097.002830/2020-91

 

 

Cumprimentando-os inicialmente, considerando que, conforme já tratado nas reuniões
semanais de monitoramento, a execução de convênios e de planos de ação do repasse fundo a fundo será
monitorada por meio de uma ferramenta chamada REDMINE, sistema usado para monitoramento de
projetos, venho por meio deste(a) passar algumas orientações sobre o preenchimento de informações, no
intuito de dirimir dúvidas sobre o manuseio da ferramenta, conforme abaixo segue:

1. Orienta-se que o REDMINE seja preenchido pelos gestores de convênios ou plano de
ação. Em caso de falta de capacitação ou de preenchimento, o setor de captação de recursos e convênios
de cada órgão opera�vo deverá executar o preenchimento do REDMINE, bem como o monitoramento e
evolução das a�vidades dos seus respec�vos projetos.

2. A capacitação dos Gestores  e Suplentes ficará a cargo do setor de captação de recursos
de cada órgão opera�vo, cujos representantes já foram capacitados pela GGPPE/SDS.

3. Os preenchimentos devem seguir o formato mínimo conforme abaixo discriminado:

3.1. No item VISÃO GERAL devem ser colocadas informações de acesso rápido.
Informações que necessitem de respostas imediatas no momento da apresentação do projeto. O
mesmo deve acontecer quando criado um subprojeto:





3.2. No item MEMBROS, devem ser definidos todos os envolvidos no convênio, levando
em consideração suas a�vidades. No caso de fiscais incluir o Grupo GGPPE.

 

3.3. No item NOTICIAS, serão adicionadas as demandas e prazos es�mados na Reunião
de monitoramento.

 

3.4. As tarefas serão cadastradas de acordo com o formato encontrado no cronograma
referente a Convênio e Fundo Nacional de Segurança Pública (8425439).



 

3.5. O Gráfico de GANTT deve servir como orientação de evolução das tarefas. Em caso
de ajustes deverá ser analisado a linha de base para ajustes de cronograma.

 

3.6. Todos os ajustes de datas deverão ser jus�ficadas em notas das tarefas



 

3.7. Os administradores do REDIMENE deverão ajustar os itens de administração
ficando a cargo destes a abertura de fóruns e demais ferramentas das configurações. Caso o gestor de
convênio necessite de abertura de fórum, atualização de versões dentre outros, este deverá entrar
em contato com o setor de captação de recursos do seu órgão opera�vo.

 

Para dirimir quaisquer dúvidas, a próxima reunião de monitoramento, será realizada apenas
com a par�cipação da GGPPE e com aqueles que já receberam o treinamento, mas que tenham ainda
alguma dúvida sobre o uso da ferramenta, no dia 31/09, às 9h, no CICCR. Esse treinamento não desobriga
a atualização de dados pelos responsáveis até as 18h do dia 28/08, tanto no Redmine quanto na Planilha
de Monitoramento. Na semana seguinte, as atualizações passarão a ser realizadas exclusivamente no
Redmine.


