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Identificação do projeto 
Código:
P0054

Nome (título do projeto):
Implantação da Ferramenta de Inspeção de IPLs/FIPOL e 
Acompanhamento da Inspeção Anual de IPLs

Dados do projeto
Patrocinador:
Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão

Unidade gestora:
2ª CCR

Gerente do projeto: 
• Marcelo Godoy, matrícula 1171, Procurador da República (PRM-Pato Branco/PR)

Gerente substituto do projeto:
• Maurício Eing, matrícula 5268-0. Técnico Administrativo, PRM-Joaçaba/SC

Partes envolvidas (unidades ou entes externos):
• Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina (PR/SC)
• 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (2ª CCR/MPF)
• Procuradoria da República no  Estado do Paraná (PR/PR)

Equipe do projeto:

• Marcelo Godoy, matrícula 1171, Procurador da República, PRM-Pato Branco/PR
• Maurício Eing, matrícula 5268-0. Técnico Administrativo, PRM-Joaçaba/SC
• Andre Gustavo Mendonça, matrícula 25087-2, Analista do MPU, PRM-Apucarana/PR
• Cláudia de Fátima Roque Santos, matrícula 3846, Analista do MPU, 2ª CCR/PGR
• Luciano Aparecido dos Santos, matrícula 6075, Analista do MPU, PR-PR
• Rafael Gomes Sasaki, matrícula 14604, Analista do MPU, PR-PR

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico:
Este projeto se relaciona com os objetivos estratégicos:
• “Combate à criminalidade e à corrupção” - Pois o controle externo da atividade policial visa melhorar a 

atividade da polícia, ajudando, portanto, a combater a criminalidade.
• “Fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas no interesse da realização da Missão” - 

Através das informações obtidas pela ferramenta é possível identificar a causa de alguns problemas e 
possivelmente propor ao legislativo alguma medida para melhorar isso.

• “Buscar maior protagonismo da instituição pera a sociedade civil” - A melhoria da atividade policial trará 
benefícios para a sociedade civil como um todo.

• “Garantir o pleno exercício do poder investigatório” - As informações obtidas pela ferramenta podem 
demonstrar a grande utilidade do poder investigatório do MPU para a sociedade, bem como demonstrar 
que a polícia sozinha nem sempre consegue resolver todos os casos.

• “Fortalecer as estruturas de apoio à investigação”.
• “Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia” - A ferramenta 

foi desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para auxiliar nos objetivos 
estratégicos descritos acima.
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Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

• Manutenção de relacionamento com o Sistema Único para aproveitamento de dados cadastrais e tabela 
de tipificações criminais.

• Projeto Científico da ESMPU sobre o sistema investigação criminal, coordenado pelo Procurador da 
República Daniel de Resende Salgado.

• Planejamento Estratégico do MPF. 

Descrição do projeto
Finalidade: 

• Desenvolvimento de melhorias sugeridas pela 2a CCR;
• Preenchimento das tabelas básicas da ferramenta;
• Elaboração de página na Wiki MPF para divulgação de informações sobre a ferramenta como tutoriais e 

dúvidas frequentes;
• Elaboração de tutoriais;
• Configuração dos grupos de atendimento ao sistema no GLPI;
• Treinamento de unidades quanto à metodologia de inspeção dos inquéritos policiais com a utilização da 

FIPOL;
• Formação de equipe para plantão de dúvidas jurídicas e técnicas durante a inspeção nacional;
• Apoio às atividades durante a inspeção nacional;--- de 11/04 a 13/06, semana 9 a 13/06;
• Suporte na análise dos relatórios obtidos a partir da inspeção nacional;
• Suporte na divulgação das informações obtidas a partir da inspeção nacional; ---até 29/08
• Compilação das principais dúvidas e sugestões a partir da inspeção nacional;

Lista de entregas: 

• Termo de aceite da 2a CCR sobre a homologação da FIPOL e da correspondente Wiki.
• Lista de unidades da Polícia Federal cadastradas.
• Lista de unidades da Justiça Federal cadastradas.
• Lista de unidade do MPF cadastradas.
• Tutorial disponibilizado.
• GLPI em funcionamento.
• Plantão de atendimento durante a inspeção nacional
• Relatório de perfeiçoamento da FIPOL e atualização da Wiki.

Prazo e custo do projeto
Previsão de início: 01/04/14

Previsão de conclusão: 29/08/14

Previsão de duração: 22 semanas

Estimativa de custo: R$ 24.099,29

Publicado no     DMPF-e Administrativo, nº 80 de 05/05/2014, página 2 a 4  

TAB01

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/39277/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-05-02_080.pdf?sequence=1

