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ABERTURA
Olá, caro leitor

O e-book de boas práticas do portal Projeta SC é um guia prático que irá conduzir você, usuário servidor
do Estado de Santa Catarina, de maneira objetiva e intuitiva para a utilização do portal de monitoramento
e acompanhamento dos projetos e ações do Governo Estadual, lançado oficialmente em Julho de 2021
para a população catarinense. Seus princípios visam orientar a criação de uma sequência de etapas
(cronograma), atualização e monitoramento dos projetos em seu órgão na plataforma Projeta SC. Assim,
é possível fazer o gerenciamento de projetos de forma totalmente online.

Neste e-book vamos falar de como abordamos cada etapa de um projeto no sistema Projeta SC, as quais
consideramos que são “peças chaves” para o acompanhamento e monitoramento dos projetos de seu
órgão. Iremos trazer um passo a passo com diversos exemplos para nortear o monitoramento pela
plataforma.

Vamos lá?
Neste e-book você vai encontrar:



PROJETA SC: é um portal de monitoramento e acompanhamento dos projetos e ações do Governo
Estadual, on-line e em tempo real, elaborado pelo Escritório de Gestão de Projetos - EPROJ SC e lançado
em julho de 2021. É um painel que possibilita aos gestores e aos cidadãos realizarem consulta pública das
iniciativas de projetos que estão sendo executados pela Administração Estadual

PROJETO: São todas as ações da Secretaria que geram resultado único, ou seja, é um esforço temporário
(início, meio e fim) empreendido pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública Estadual para
mobilizar recursos públicos, privados ou, em parceria, ambos com a finalidade de melhorar os serviços ou
processos e, criar produto ou gerar resultados exclusivos para o atendimento das demandas públicas

PORTIFÓLIO: conjunto de programas e projetos com objetivos estratégicos afins, que busca maximizar
resultados globais e cuja gestão independe do resultado individual de um programa ou projeto específico

BANCO DE PROJETOS: repositório oficial de projetos do Estado, por meio do qual, obrigatoriamente, será
realizada seleção de projetos com vistas à captação de recursos, ao planejamento, e à priorização de
investimentos. Além disso, atualmente é por meio deste Banco que são inseridos os projetos passíveis de
execução do órgão.

GLOSSÁRIO



SICOP: Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas. A missão do SICOP é prover mecanismos de
controle unificado para que os Gestores do Governo, a Sociedade e os órgãos de controle possam obter
informações consolidadas de todas as obras sob a responsabilidade da Administração Pública Estadual

GPP: Sistema de Gestão de Projetos e Planejamento. Ferramenta de gestão de projetos da Administração
Pública Estadual, cuja função é planejar, priorizar e monitorar as iniciativas de Estado, por meio de
cadastramento. É o sistema de entrada de dados e cadastramento dos Projetos.

SGP-E: O Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e) foi criado para otimizar o gerenciamento de
documentos e processos administrativos do Governo do Estado, tornando a autuação e tramitação mais
eficiente, célere e segura

SIGEF: O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal. É o sistema oficial de planejamento,
orçamento, finanças e contabilidade do Estado de Santa Catarina.

GLOSSÁRIO



MARCOS: indicam pontos específicos ao longo do cronograma de um projeto. Eles consistem em pontos
de verificação que identificam quando atividades ou grupos de atividades foram concluídos, ou quando
uma nova fase ou atividade é iniciada

ENTREGAS: Produto do trabalho concluído

DASHBOARDS: é uma ferramenta de gestão da informação que ajuda no acompanhamento e exibição
de indicadores chave de performance (KPIs), métricas e dados que indicam a saúde de uma
organização, setor ou processo

PMI: Project Management Institute é a associação líder mundial para todos aqueles que consideram a
gestão de projetos, programas e portfólios a sua profissão. Instituto responsável pelo guia que trata do
gerenciamento dos projetos, conhecido como Project Management Body Of Knowledge (PMBOK), que
faz estudos frequentes nessa área. A entidade acompanha o volume de recursos desperdiçados pelas
organizações durante o desempenho dos projetos.

GLOSSÁRIO
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Acesso Público
Acesso com Login e Senha

ACESSANDO O PROJETA SC
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Introdução
Ao clicar no endereço virtual do sistema http://www.projeta.sc.gov.br/, o usuário
é direcionado à página de início, onde é possível realizar o acesso público ao

sistema ou login com senha (este segundo somente para servidores)



Introdução

Ao clicar na aba Login, o usuário será
direcionado a página de Acesso Restrito do

sistema onde somente servidores tem
acesso.

 
O usuário e senha são os mesmos do

sistema SICOP. A
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Introdução

O usuário tem a possibilidade de incluir uma foto de perfil no sistema.
Após realizar o login, clica no ícone no canto superior direito e, em

seguida em "Foto de Perfil".
 

Somente usuários com login e senha pode visualizar a foto no sistema. A
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Por Projeto
Avançada
Banco de Projetos
Favoritos

CONSULTA DE PROJETOS



Introdução

No menu superior do sistema é apresentado o item “Consultar” que, ao ser clicado,
redireciona o usuário para a página de “Consulta de Projetos”.

 
Este menu tem como objetivo facilitar a consulta de projetos, que pode ocorrer de

quatro formas: Por Projeto, Avançada, Banco de Projetos e Favoritos.

CO
N

SU
LT

A 
DE

 P
RO

JE
TO

S



Consulta Por Projeto

Na aba "Por Projeto" é possível realizar uma busca livre por qualquer termo que
possa constar no nome do projeto e/ou código do projeto. 
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Consulta Avançada

Na aba "Avançada” é possível realizar busca por projetos homologados¹ utilizando-
se de pré-filtros, como: Programa de Investimento, Órgão, Situação do Projeto,

Tipo, Região, Município, Ano, Indicador, Nome do Projeto, Associação (de
municípios), Processo SGPe e/ou Contrato. Estes pré-filtros serão detalhados a

seguir.
¹Projeto homologado: projeto planejado que foi aprovado pelo patrocinador (gerente ou coordenador de área, diretor ou secretário, por exemplo) para que a

equipe do projeto seja autorizada a iniciar a execução do projeto.
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Consulta Avançada

Após informar os requisitos de consulta, deve-se clicar no botão "Consultar".
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Consulta Avançada

Consultar projeto pelo tipo de programa
de investimento, ex: PACTO - listará

todos os projetos do programa PACTO
por SC.

 Consultar projetos por órgão: o
sistema permite visualizar os projetos
de qualquer instituição do estado de

SC.
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Consulta Avançada

Consultar projeto pela região a qual ele
está inserido e/ou pelo município.
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Consulta Avançada

Consultar projeto pela situação
em que se encontra, por ex: A

iniciar, Andamento e 
Concluído.

Consultar projeto pela Associação de
Municípios a qual, o município

associado ao projeto pertence. Por
ex: a AMAVI é um associação que
possui 28 município vinculados, ao

selecionar esta associação e clicar no
botão consultar, o sistema listará

todos os projetos de todos os
municípios da AMAVI.
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Consulta Avançada

Consultar projeto pelo tipo: há 21 tipos
de projetos no sistema, os quais

poderão ser selecionados para consulta.

Consultar projeto pelo indicador de
governo: possibilita verificar quais

projetos estarão vinculados a
indicadores de governo e, portanto,

necessitam de maior atenção.
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Consulta Avançada
Consultar projeto pelo nome: é

possível digitar parte do nome do
projeto para facilitar a busca,
como por ex: "SC-283" onde

serão listados todos os projetos
que tiverem este termo no nome.

Consultar projeto pelo ano: é possível
buscar projetos de 2011 até o ano

atual. O ano considerado é o ano em
que o projeto iniciou (foi criado no

sistema).

CO
N

SU
LT

A 
DE

 P
RO

JE
TO

S



Consulta Avançada

Consultar projeto pelo número de
processo SGPe ou pelos contratos

vinculados. 
 

Um mesmo processo pode estar
vinculado a mais de um projeto.
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Banco de Projetos

A aba Banco de Projetos concentra os projetos que ainda
não foram homologados, que estão nas situações:

Aguardando homologação, Em planejamento ou Em
iniciação. Também estarão disponíveis os campos de filtro

de consulta que seguem a mesma dinâmica da aba
"Avançada".
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Projetos Favoritos

A aba Favoritos concentra todos os projetos que foram
marcados como favoritos. Ao clicar na aba, todos os projetos

marcados como favoritos serão listados. Também estarão
disponíveis os campos de filtro de consulta que seguem a

mesma dinâmica da aba "Avançada".
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Projetos Favoritos

Para tornar um projeto "Favorito" o usuário deve consultar o
projeto e clicar na estrela que consta no canto superior

direito do Projeto. A estrela deverá ficar amarela. 
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Introdução
Principais Entregas
Notícias e Vídeos 
Localização
História
Galeria de Fotos

PROJETO



Introdução

A Aba PROJETO expõe as informações gerais do Projeto e é a única Aba que é
inteiramente aberta ao público. Nesta constam as informações do Órgão responsável pelo
projeto, Tipo de projeto, Datas de início e fim, a Situação atual, Valor Planejado, Prazo

Estimado de execução,  % do Executado financeiro, Detalhe da Situação e um
Objetivo do Projeto.
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Principais Entregas 

As Principais Entregas
de Projeto são expostas
a toda população e são

selecionadas como
Marcos pela Equipe de

Projeto na aba
Cronograma do Projeto.
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As Notícias tratam-se
de links expostos na
aba PROJETO para

acesso direto através
de um click as

informações publicadas
em veículos de

comunicação oficiais
do Estado sobre o

Projeto. 

Notícias e Vídeos

Os Vídeos vinculados ao Projeto levam através do
simples click à abertura de um vídeo informativo no

Youtube publicado em veículos de comunicação
oficiais do Estado.
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Localização

A Localização refere-se ao ponto geográfico do Projeto e pode ser
exposta através de Mapa ou imagem de Satélite, permitindo

navegação e sendo preenchida pelo Gestor de Projetos através do
sistema SICOP no módulo Gestão de Projetos - GPP.
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História

A História do Projeto é preenchida no sistema SICOP no módulo
GPP, resumindo como esse projeto foi originado e dissertando sobre

essa demanda, para que todos que não conheçam o Projeto o
entendam neste breve relato.
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Galeria de Fotos

A Galeria de Fotos
expõe o Projeto
visualmente e

serve para informar
através de imagens
de projeto, fotos ou

ilustrações
representativas o
andamento deste

Projeto.
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Introdução
Gestor do projeto
Justificativa
Público alvo
Indicadores
Stakeholders
Equipe

GERAL



Para o usuário que efetuar o login
no Projeta SC, esta aba apresentará

as seguintes informações: Gestor
do Projeto, Justificativa, Público

Alvo, Indicadores, Stakeholders e
Equipe.

 
O usuário que acessar o Projeta SC

sem efetuar o login poderá
visualizar apenas a Justificativa e

o Público alvo.

Introdução
GE

RA
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Gestor do projeto

Segundo o PMI (2021), o
Gestor do Projeto é a pessoa
designada pela organização

executora para liderar a equipe
e responsável por alcançar os

objetivos do projeto.
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Justificativa

A Justificativa do projeto é o
cenário passado onde

constam todos os problemas
que o projeto objetiva

resolver. A descrição deste
cenário deve ser clara e

objetiva, para que qualquer
pessoa que não tenha contato
com este cenário possa ler e

ter ciência dos problemas.
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Público-alvo

O Público-alvo é um caso particular de
Stakeholder, pois é afetado pelo resultado do

projeto. A definição de Stakeholder é dada ainda
nesta seção.
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Indicadores

Os Indicadores são as medidas a serem usadas para mostrar os benefícios
realizados, podendo ser medidas diretas e medidas indiretas.

Este campo permite elencar os indicadores de desempenho, monitorados pelo
gabinete do governador, que norteiam os resultados a serem alcançados pelo

Governo do Estado via execução de projetos.

GE
RA

L



Stakeholders

Segundo o PMI (2021),
Stakeholder, ou parte

interessada, é um
indivíduo, grupo ou

organização que possa
afetar, ser afetado, ou

sentir-se afetado por uma
decisão, atividade, ou

resultado de um projeto,
programa ou portfólio.
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Equipe

Segundo o PMI (2021), a Equipe do projeto é um
grupo de indivíduos que apoia o gestor do projeto
na execução do trabalho do projeto para alcançar

seus objetivos.
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Introdução
Valores do Projeto
Fonte de Recursos
Municípios Atendidos
Cronograma de Execução
Financeira

FINANCEIRO



Introdução
Nesta aba são mostradas as informações sobre Fontes de Recursos e Desembolsos relativos ao

projeto. Essas informações são atualizadas automaticamente a partir dos outros sistemas do
Estado, como SICOP e SIGEF, apresentadas em quatro campos.
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Valores do Projeto

Esse campo é dividido em quatro valores de acompanhamento do progresso financeiro do projeto:
Planejado - valor total planejado do projeto; Contratado - valor total contratado de todos os

contratos vinculados; Executado - valor total executado dos contratos vinculados; Pago - valor total
pago dos contratos vinculados
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Fonte de Recursos

Preenchido no GPP, dentro do SICOP, o campo Fontes de Recursos lista todas as fontes com as
quais serão efetuados os pagamentos previstos nos contratos. Ao se iniciar o cadastro do projeto,

pode ser que nem sempre já se tenham definidas as fontes que serão utilizadas. Nesse caso,
coloca-se como A Definir, lembrando que deve ser atualizada assim que for estabelecida a fonte
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Municípios Atendidos

Ao se cadastrar a informação sobre Municípios Atendidos no SICOP, devem ser incluídas as
informações sobre quantidade e valores que serão destinados a cada Município. Além disso, as
coordenadas geográficas em latitude e longitude também devem ser informadas, para que o mapa

da aba Projeto mostre a localização correta e para que o projeto seja adequadamente locado no
mapa dos Projetos em Andamento do Estado. Caso a abrangência do projeto seja estadual, ou não

seja possível determinar os valores a serem alocados em cada Município, a localização pode ser
Estado de Santa Catarina.
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Cronograma de Execução Financeira

Este campo apresenta um gráfico com a execução
financeira por período anual, para facilitar a análise de

desembolso de recursos em cada ano.
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Introdução
Contrato do projeto
Contratos vinculados ao
projeto
Situação do contrato
Contrato específico vinculado

CONTRATOS



Introdução
Na página inicial do Projeto é possível fazer a consulta de todos

os contratos vinculados ao Projeto na aba  "Contratos"

CO
N

TR
AT

OS



Consulta aos contratos vinculados ao Projeto

Ao clicar em Contratos é possível fazer a consulta de todos os contratos vinculados ao
Projeto. Basta clicar em "Selecione o Contrato" e escolha o contrato de sua preferência
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Situação do contrato (andamento, concluído...)

É possível também filtrar os contratos por situação:  Andamento, Concluído, Rescindido. Basta
selecionar a situação, depois abrir a seleção de contratos e verificar quais contratos estão com

as respectivas situações listadas.
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Consulta a um contrato específico vinculado

Permite encontrar um contrato específico do Projeto e fazer uma consulta dos Extratos de Contrato, Pré-
aditivos, Aditivos e Paralisações, além de ter um panorama geral do objeto, percentual de execução, data de
início e fim do contrato, bem como o Fiscal nomeado para acompanhamento da obra. Além disso, a evolução

gráfica do Resumo Financeiro e Percentual de cada serviço realizado.
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Introdução
Entregas e atividades
Filtro de responsáveis vinculados
Marcos do projeto
Vinculação do processo SGPe
Vinculação do contrato
Antecessor
Prazo de execução
Percentual executado das atividades
Legenda de cores das atividades
Responsáveis vinculados às atividades
Editar cronograma

CRONOGRAMA



Introdução

Estabelece as etapas/entregas/subentregas/atividades e pacotes de trabalho necessários
em um período de tempo para que o projeto seja realizado. Atua de forma simplificada

como um calendário de execução, mostrando as etapas que devem ser percorridas para
alcançar o objetivo do projeto.  

 
A ferramenta possibilita realizar a seleção dos marcos, vincular os contratos, processos

e editar o cronograma. 

Essa aba não fica aberta a consulta e acesso do público externo, sendo visualizada
somente por pessoas com acesso ao sistema e pode ser alterada pela equipe do projeto. 
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Entregas e atividades

Nesta coluna são representadas as atividades que precisam ser realizadas para a
entrega do produto e conclusão do projeto. Estas atividades são planejadas, detalhadas e

divididas em partes menores para facilitar o gerenciamento.
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Entregas e atividades

Quando o item possuir
uma seta no início é
porque abaixo dela
existem sub-itens.

 
Basta clicar em cima

para os sub-itens
aparecerem. CR
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Ao clicar no campo, abrirá uma lista dos Responsáveis por alguma atividade do projeto.
Clicando em cima do nome do Responsável o cronograma abrirá as atividades que a 

 pessoa está como responsável. 

Filtro de responsáveis vinculados
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Marcos do projeto

Os marcos são entregas que ocorrem durante o andamento do projeto, os quais permitem
evidenciar que uma etapa significativa do projeto foi realizada, mostrando que o projeto está

encaminhando para conclusão. Quando o campo Marco é selecionado na aba cronograma pela
equipe do projeto, a entrega que teve o marco selecionado aparece na aba principal do projeto na

área logo abaixo da foto no campo Principais Entregas, ficando visível ao público externo.
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Ao clicar no icone abrirá aba para vincular o processo SGPe ao projeto. 

Vinculação do processo SGPe
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Vinculação do processo SGPe

1º Clique em associar
 processo 

2º Faça seu login com o
mesmo usuário e senha

do SGPe

3º Insira as informações
do processo e clique em

consultar

4º Se o processo estiver
correto clique em Incluir

Processo e pronto
Processo Vinculado
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Vinculação do contrato
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Vinculação do contrato

Clique no ícone indicado para vincular contrato. 
Somente o nível mais baixo permite a vinculação. 
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Data de início do contrato

Data de término do
contrato

Vinculação do contrato

Para selecionar o
contrato ele deve ter

sido integrado ao
projeto na aba

integração no SICOP
módulo GPP

% Execução do contrato

Enviar, vincula o contrato

Contrato vinculado
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Antecessor

Segundo o PMI (2021), sequenciar as atividades é o processo de identificação e
documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

Na versão atual do módulo GPP é possível fazer o sequenciamento com a relação
término para início, inclusive com período de latência. Este é um relacionamento lógico

em que uma atividade sucessora não pode começar até que uma atividade
predecessora tenha terminado. Por exemplo, a pintura de uma estrutura metálica

(sucessora) não pode começar até que o jateamento da estrutura seja feito
(antecessora). 

Na coluna "antecessor" são declarados os IDs das atividades antecessoras à atividade
em questão.
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Uma antecessora é uma atividade que deve ocorrer antes para que a próxima comece.
Para colocar atividade antecessora basta colocar o número da linha que corresponde a ela.

Antecessor
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Antecessor

No exemplo ao lado, a
atividade com ID igual a 13
antecede a atividade com

ID igual a 14, ou seja, para
que a atividade 14 inicie, a

atividade 13 deve ser
concluída.

 
A definição da antecessora

deve ser feita na aba
"cronograma" do SICOP

módulo GPPID da atividade antecessora
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Prazo de execução
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Prazo de execução

No desenvolvimento do cronograma do projeto, após o sequenciamento das
atividades e estimativas das durações, o resultado são as atividades com seus

devidos prazos definidos. Conforme o projeto é executado, é necessário apontar as
datas reais em que as atividades foram iniciadas e concluídas.

 
O Projeta SC oferece essa possibilidade, conforme as instruções a seguir:CR

ON
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Prazo de execução Para inserir as datas
reais em que as
atividades foram
realizadas clique

neste ícone

E então altere a data de início e/ou término e clique em
“Enviar”
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Percentual executado das atividades
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Percentual executado das atividades

Percentual executado é uma estimativa, expressa como percentual, da
quantidade de trabalho terminado em uma atividade ou num componente da

estrutura analítica do projeto (PMI, 2021).
 

Faz parte da rotina de monitoramento e controle de um projeto atualizar o
percentual executado das atividades, pois possibilita saber se a atividade será

concluída no prazo previsto e, também, o percentual executado geral do projeto.
 

Para alterar o percentual executado basta seguir as instruções a seguir:
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Percentual executado das atividades
Para alterar o

percentual executado
clique neste ícone

E então altere o percentual executado e clique em "Enviar"

Caso a atividade
tenha contrato
associado, o

percentual executado
é importado

automaticamente do
SIGEF ou SICOP!
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Legenda de cores das atividades
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Legenda de cores das atividades

Em Andamento
Atividade com % Executado maior que 0% e menor que 100%, e data
atual menor ou igual à data de término prevista para a atividade

Atrasada
Atividade com % Executado menor que 100% e data atual maior que a
data de término prevista para a atividade

Concluída
Atividade com % Executado igual a 100%
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Responsáveis vinculados às atividades
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A equipe do projeto é um grupo de indivíduos que apoia o gerente do projeto na
execução do trabalho do projeto para alcançar seus objetivos (PMI, 2021). Para

cada uma das atividades do cronograma são atribuídos seus responsáveis,
ficando claras as responsabilidades de cada indivíduo.

 
Para atribuir os responsáveis clique no ícone de edição da atividade (   ) e siga

os seguintes passos:

Responsáveis vinculados às atividades
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Responsáveis vinculados às atividades

1º Clique neste ícone para adicionar um
responsável pela atividade;

 
2º Responsável. Pesquise pelo nome

do responsável e, caso encontre,
selecione. Somente é possível

adicionar responsáveis que tenham
acesso ao Projeta SC;

 
3º Selecione a função do responsável

pela atividade;
 

4º Clique Enviar salvar as alterações

1º2º 3º 4º
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Introdução
Registro de nova ocorrência
Registro de ação na ocorrência
Legenda de cores das
ocorrências
Filtro de ocorrências
Situação atual do projeto
Projetos que são demandas do
governador
Comentários do projeto

OCORRÊNCIAS



A aba Ocorrências serve para registrar a  situação problema que impacta o
escopo, cronograma e custos e que demanda uma ação por parte da equipe
para garantir o andamento e sucesso do projeto. 

Para resolver cada Ocorrência, recomenda-se descrever o quê deve ser feito
(ação), quem deve fazer (nome do responsável), quando será feito (data
prevista) e o status da ação (observações).

Introdução
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1º Para registrar uma
ocorrência clique em 

Nova Ocorrência
e aparecerá a tela

Cadastro de Ocorrência

2º Descreva a ocorrência 
(situação problema) 

de forma clara e objetiva,
tem limite de texto de

600 caracteres

Registro de nova ocorrência

3º Selecione a
Categoria 

(campo obrigatório)

4º Clique em Enviar 
e a ocorrência será

registrada
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Associar processo na ocorrência

1º Clique na caixa e aparecerá a tela Processo SGPe

2º Clique em Associar
Processo e aparecerá a tela
Associar Processo SGPe

3º Digite seu login e senha do SGPe e clique em Autenticar
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Associar processo na ocorrência

4º Digite o nº do processo conforme o exemplo e clique em Consultar Processo 
e aparecerá os dados do processo

5º Se o processo estiver correto clique em Incluir Processo e pronto, o processo
estará associado à ocorrência

Obs.: Para adicionar
processo nas ações é o
mesmo procedimento
usado para associar

processo nas ocorrências
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Registro de ação na ocorrência

1º Para registrar uma ação dentro da
ocorrência clique no + e aparecerá a tela

Cadastro de Ação

2º Descreva a ação a ser executada
começando com o verbo no infinitivo 

conforme exemplo. Adicione o responsável,
a data prevista e a observação

3º Revise e clique em Enviar
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Legenda de cores das ocorrências

 
Na lista de ocorrências: 

 
1º aparecem as ações

atrasadas na cor
vermelho.

 
2º aparecem as ações em
andamento na cor azul.

 
3º aparecem as ações

concluídas na cor verde. 
 

Depois de concluídas, as
ocorrências mais antigas
aparecem na sequência.

OC
OR

RÊ
N

CI
AS



Filtro de ocorrências

No campo de filtro de ocorrências é possível buscar
pelo nome da ocorrências, por uma ação

cadastrada, pela situação (atrasada, em andamento
e concluída), por categoria e pelo nome do

Responsável. 
Após inserir o dado de entrada clique em Consultar.
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No campo Situação Atual do projeto, a informação
deve ser a mais clara possível, de forma a

compreender em que situação o projeto se encontra
resumidamente. 

 
Para fazer ajustes na descrição da situação atual do
projeto, basta clicar em Alterar e aparecerá a tela
Cadastro de Situação, edite o texto e clique em

Enviar para salvar as alterações.

Informação aberta à população

Situação atual do projeto
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Projetos que são demandas do Governador

Os projetos que são demandas do governador
são aqueles referentes às promessas do plano
de governo. Para cada projeto é associada uma
demanda representada por #nº da demanda,

esses projetos são acompanhados pelo gabinete
do governador e de cada secretaria.

 
Na imagem ao lado temos o Projeto 675/2021 -
Iluminação Cênica da Ponte Hercílio Luz em

Florianópolis/SC e a respectiva demanda
associada a #740 - Acompanhar - Iluminação

cênica da Ponte Hercílio Luz
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Comentários do projeto

O campo Comentários de Projeto funciona como um
diário de bordo com as atualizações do projeto, onde
são inseridas as informações relevantes pela equipe do

projeto e serve para atualizar a gestão do governo,
trazendo um breve resumo, uma linha de comentários

sem abreviaturas. 

Projetos que são demanda do governador não é possível
alterar os comentários, nos demais projetos sim.

O limite é de 1000 caracteres para edição do
comentário.

O campo Comentários do Projeto não é visível à
população, apenas pessoas autorizadas (servidores) com

acesso ao sistema podem visualizar.
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Visão geral

VISÃO GERAL



Visão Geral

Permite consultar os projetos por região de Santa
Catarina através da quantidade ou valor.

 Permite consulta geral dos
projetos por situação e região. 

Fica aberta ao público.

Permite consultar os projetos por situação
através da quantidade ou valor.

 *O número de projetos por região pode ser maior, pois um projeto pode atender mais que uma região.

* *
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Introdução
Contrato de Obras 
Financeiro
Geral
Projetos

DASHBOARDS



Introdução

 O Projeta SC oferece várias telas de dashboards para os gestores poderem analisar dados relevantes
dos seus projetos. É possível acessar a aba de dashboards na tela inicial da sistema. 
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Introdução

 A aba de dashboards mostra 04 módulos de opções: Contratos de Obras, Financeiro, Geral e Projetos.
Cada módulo possui uma lista de dashboards relacionados. 

Clique no ícone para
visualizar as opções
de dashboards de

cada módulo
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Contrato de Obras

Clique em cima do
nome do dashboard

que deseja visualizar e
vai abrir na tela ao

lado, como o exemplo
de Contratos
Paralisados

 Aplique os filtros que julgar necessário para sua pesquisa e os dados serão mostrados. 
Caso deseje retirar os filtros, clique na opção Limpar Filtros.
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Financeiro

 Aplique os filtros que julgar necessário para sua pesquisa e os dados serão mostrados. 
O dashboard de Desembolso oferece 04 telas diferentes, clique no ícone para visualizar cada uma.

Clique em cima do
nome do dashboard

que deseja visualizar e
vai abrir na tela ao

lado, como o exemplo
de Desembolso
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Geral

Clique em cima do
nome do dashboard
que deseja visualizar

O dashboard de Gestão de Portfólios oferece uma visão geral de acordo com os filtros Ano Projeto
(ano de cadastro), Órgão, Equipe e Fase do Projeto no Projeta SC.
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Projetos

Clique em cima do
nome do dashboard
que deseja visualizar

O dashboard de ocorrências permite visualizar as situações problema que foram registradas para
serem monitoradas: o quê deve ser feito (ação), quem deve fazer (nome do responsável), quando

será feito (data prevista) e o status da ação (observações).

 Aplique os filtros que julgar necessário para ter a informação desejada
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https://www.eproj.sc.gov.br/
https://www.facebook.com/EPROJSC
https://www.instagram.com/eprojsc/
https://www.youtube.com/channel/UCj5Ltj09sSbsJLm64rbvB1Q

