
Nome da atividade ou projeto, evento, campanha, convênio ou termo de cooperação técnica 

firmado no ano, entre outros. 

Consolidação do REDMINE como “procedimento eletrônico” interno na Unidade de 

Contabilidade, Administração e Economia do NATE/CAEx, onde  o processamento de todas as 

solicitações recebidas e os procedimentos administrativos internos foram registrados em 

tarefas junto ao sistema  REDMINE, seguindo um fluxo previamente estruturado. 

 

Início de realização em 2018: * 

Janeiro de 2018 

 

Término da ação em 2018: * 

Agosto de 2018 

 

Resultados Obtidos: * 

O fluxo definido no sistema REDMINE  padronizou a forma de trabalho nas Unidades Regionais 
de Apoio Técnico Especializado estruturando os registros decorrentes de cada fase da  
execução e eliminando controles manuais sobre os trabalhos de auditoria. 
 

Tornou-se possível a gestão, em tempo real, de todas as demandas sob a responsabilidade da 

Unidade de Contabilidade, Administração e Economia do NATE/CAEx, identificando o volume 

de trabalho de cada Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado (URATE) e permitindo a 

redistribuição de tarefas daquelas mais sobrecarregadas para as demais, tornando mais 

equânime a distribuição dos trabalhos entre os auditores e o prazo de entrega dos trabalhos  

entre as diversas regiões do Estado do Paraná. 

Com o controle informatizado, além da visualização da  carga de trabalho de cada auditor, é  

possível acompanhar a etapa em que se encontra cada uma das tarefas sob sua 

responsabilidade.  

Os dados já existentes no sistema permitem a obtenção de dados estatísticos relativos a 

trabalhos recebidos e executados, a qualquer época e com base em qualquer parâmetro de 

pesquisa. 

Assim, temos que em 31/12/2017 havia 537 solicitações de trabalho pendentes de 

atendimento registradas no REDMINE, tendo sido recepcionadas durante o ano de 2018 outras 

2.864 tarefas. Durante o ano de 2018 foram concluídas 2.832 tarefas, restando, em 

31/12/2018, 569 trabalhos a serem atendidos. 

Todas as questões de caráter administrativo também passaram a ser registradas no sistema 

Redmine, que passou a organizar o fluxo e registrar as informações relativas à sua tramitação. 


