
 

 

 

Contratando Fábrica de Software na 
 Administração Pública 

 

Apresentação: 

A demanda por recursos de tecnologia da informação vem aumentando rapidamente 
nas últimas décadas. Aumento, este, motivado pela necessidade de suportar ou 
aprimorar o cumprimento dos objetivos institucionais dos órgãos diretamente 
relacionados a sistemas que influenciam na percepção do valor da TI dentro dos 
órgãos públicos. Considerando a limitação e disponibilidade dos profissionais de TI 
dentro dos órgãos, um contorno para esse problema é a contratação de terceiros 
para o desenvolvimento de sistemas no modelo conhecido como Fábrica de 
Software.  

Ministrado por profissional com vasto conhecimento desse processo, o curso permite 
uma compreensão dos requisitos legais, riscos e desafios relacionados ao serviço e 
necessários para o êxito da contratação e gestão de contratos de fábrica de 
software. 

O objetivo desse curso é capacitar gestores e técnicos do setor público nos aspectos 
relacionados à contratação de fábrica de software, aplicando as melhores práticas da 
contratação. 

Instrutora: Fernanda Haddad 

Analista em Tecnologia da Informação com ampla experiência na área de 

contratações de soluções de TI. Atualmente é Coordenadora de Serviços e 

Infraestrutura de TI no Ministério do Meio Ambiente. Palestrante e consultora na 

área de contratações de soluções de TI para organizações públicas, 

disseminando as boas práticas da IN 04 e legislações correlatas. 

 



 

 

Programa: 

1. Processo de contratação 

1.1 Visão geral da IN01/2019 

2. Contratação de fábrica de software 

2.1 Conceito, riscos e vantagens 

2.2 Como contratar 

 2.2.1 Definição do objeto  

 2.2.2 Modelos 

 2.2.3 Definição de requisitos 

 2.2.4 Indicadores 

 2.2.5 Níveis de serviço 

 2.2.6 Gerenciando contratos 

2.3 Principais desafios 

2.4 Nota Técnica nº 6 – Sefti/TCU 

3. Métricas 

 3.1 Ponto de função 

3.2 Roteiro de métricas do SISP 

4. Principais dúvidas sobre a contratação 

5. Melhores práticas para contratação 

6. Casos de sucesso 
  
Público Alvo: servidores públicos efetivos ou ocupantes de cargos em comissão responsáveis pelo 
planejamento da contratação, pela seleção do fornecedor ou pela gestão de contratos de fábrica de 
software nas organizações públicas. Contempla, também, as áreas requisitantes de soluções de TI e 
das áreas administrativas envolvidas no processo de contratação. 
 
Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Pública (IBGP). 
 
Carga Horária: 16 horas 

 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 
Para mais informações, acesse:  

 
Curso Contratando Fábrica de Software 

na  Administração Pública 

 

http://www.ibgp.com/ly/gctfabrica
http://www.ibgp.com/ly/gctfabrica

