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ID Descrição

1351 Atributo tipo árvore - Sistema permite selecionar categoria não respeitando 
a configuração no cadastro do atributo

Sistema não permite mais marcar a categoria como opção no atributo tipo 
árvore de um formulário cadastrado.

4885 Ajuste Cronometro – Possibilidade de inclusão de hora início e fim ao 
apropriar horas

Inclusão de parâmetro no sistema onde torna-se possível a inclusão de hora 
início e fim ao apropriar horas em tarefas.

4939 Possibilidade de marcar utilização de template de projeto como obrigatório

Criação da opção de habilitar obrigatoriedade de utilização de template de 
projetos.

4978 Melhoria na visualização de informações do Portlet

Correção específica na disponibilização de informações de portlet onde as 
mesmas encontravam-se sobrepostas.

5004 Exclusão de telas antigas do sistema que possuem versões disponíveis 
atualizadas, melhoradas e validadas.

Realização da exclusão de telas antigas do sistema cujo já possuem versões 
novas atualizadas e validadas disponíveis para utilização.

Relação de Correções

Versão 8.0.2.4

ID Descrição

3008 Inconsistência no filtro de projetos

Correção referente ao filtro de situação do projeto.

4542 Funcionalidade "Substituir Recurso" no cadastro do usuário não realizava a 
substituição

Correção na tela de usuários, função “substituir recurso”. A mesma não 
realizava a substituição solcitada.

4751 Incompatibilidade nas informações Portlet E-Tab

Correção referente às informações contidas em gráficos do portlet. O mesmo 
estava duplicando informações sobre itens disponibilizados no Dashboard.
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4810 Envio duplicado de notificações

Correção no controle de notificações em relação ao envio duplicado de 
alteração de estado de SLA.

4878 Ajustes na Importação de atividade de projetos

Ao importar atividade de projetos, em casos específicos, o sistema demonstrava
tela com erro.

4901 Erro ao vincular Relatório Dinâmico 

Correção na vinculação de relatório dinâmico ao modelo de impressão do 
Formulário.

4919 Falha ao associar demandas em tarefas

Correção referente ao incluir demandas em formulário (tarefas) cujo 
apresentava tela de erro.

4923 Ajuste na visualização de desetinos ao selecionar filtro

Correção relacionada à seleção de destinos após salvá-los e retornar.

4932 Ajuste na criação de demanda a partir de projeto

Correção referente à criação de demanda do projeto após salvar o mesmo  
como template e realizar a operação.

4942 Ajuste em atributo associado ao tipo matriz

Correção relacionada à inclusão de atributo tipo Unidade organizacional 
associado à atributo do tipo matriz.

4952 Ajustes em campos da apropriação de horas

Correção em campos ao demonstrar erro de validação.

4962 Ajuste ao selecionar Baseline do cronograma

Correção em relação a seleção de baseline do cronograma do projeto a mesma 
apresentava erro ao ser selecionada em demandas eventuais.

4976 Erro na disponibilização de informações do filtro

Ajuste nas informações disponibilizadas pelo sistema referente à filtro utilizado 
em Dashboard.

4993 Mensagem de erro ao criar projetos

Ajuste na mensagem demonstrada na criação de projetos específicos.

4995 Ajuste na edição de cronograma de projeto criado a partir de template

Correção referente à possibilidade de edição de projetos criados a partir de 
template no momento da criação, sem a necessidade de efetuar logoff.
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4999 Ajuste ao realizar alterações no cronograma

Ajuste específico para correção na relalização de alterações no cronograma de 
projeto.

5000 Ajustes em incidente ocorrido ao incluir atividades em projetos

Ajuste específico para incidente ocorrido quando o usuário realizava inclusão de
atividades em projetos.

5010 Ajustes no filtro de campo atributo do cronograma financeiro

Correção na utilização de atributo como filtro associado à dashboard.
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