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Relação de Correção

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

11852 Notificações de demandas que 

notificam uma Permissão de 

Edição com regra para 

responsável pelo destino geram 

locks

Notificações de demandas que notificam uma Permissão de

Edição com regra para responsável pelo destino geram 

locks

11916 Tarefa de Projeto - Botão 

"Associar"  na aba "Demandas" 

não fica habilitado na tarefa de 

projeto

Tarefa de Projeto - Botão "Associar"  na aba "Demandas" 

não fica habilitado na tarefa de projeto. Versão 9.0.2.16 

Foram realizadas todas as configurações necessárias no 

formulário de Registro de Bugs, mesmo assim não habilitou

o botão. Foram realizados testes na versão 9.0.2.15 onde 

funciona corretamente. Projeto 70 Tarefa: 25042 Demanda:

13989

11923 [Fernando/Sebastião] Definição 

de carga metodológica não 

funciona

O usuário T0069492 que é PMO ao acessar a aba Definição

de Carga Metodológica, no estado Aguardando Definição 

Carga Metodológica, não tem acesso aos campos para 

preenchimento depois de responder o campo Precisa de 

Ajustes? com Sim ou com Não, conforme tela capturada 

em anexo.

12000 LINX: Indisponibilidade Criar 

Projeto

Cliente relata que ao criar projetos ocorrer erro com a 

seguinte mensagem:   "java.lang.IllegalStateException: 

NÃÂ£o hÃÂ¡ responsÃÂ¡veis para o projeto."

10286 Atributo tipo Número em Projetos

consegue-se digitar apenas 1 

dígito no Chrome e no I.E. 

demais dígitos ficam invertidos

Atributo tipo Número em Projetos consegue-se digitar 

apenas 1 dígito no Chrome e no I.E. demais dígitos ficam 

invertidos. Testes realizados na produção do cliente 

(9.0.2.5) e em ambiente interno de testes (9.0.2.8).

11330 [URGENTE] - Validação de Multi 

combo

Atributo Multi combo Pacote (Realizado) não aparece 

marcação vermelha de obrigatoriedade quando se é 

definido na regra condicional, mas gera o alerta.

11454 STI - Problema Portlet SLA de 

Processo - Demandas No Prazo

Ao consultar o portlet "STI - Atendimento  SLA de Processo

Semanal" do Dashboard "STI - Express" identifiquei que a 
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coluna de demandas No Prazo está trazendo algumas 

demandas atendidas fora do prazo de acordo com o SLA de

Processo apresentado consultando o Drill a partir da 

consulta. As demandas Fora do Prazo está ok. Segue 

imagem em anexo.

11619 PVF ERECHIM - Exclusão de 

demandas não valida estado 

atual

Ao realizar a operação de Excluir demanda na tela de 

consulta de demandas (tela em anexo), o Trace valida o 

estado apresentado na tela para apresentar o menu de 

excluir. Quando a demanda muda de estado e a tela não é 

atualizada o sistema permite a exclusão da demanda 

mesmo quando o novo estado em que a demanda se 

encontra não permita exclusão da mesma.  Ex: Demanda 

está "Em Cadastramento" (estado permite excluir) --> 

Demanda está "Aguardando Atendimento" (não permite 

excluir) porém na tela de consulta de demandas o estado 

apresentado ainda é o "Em Cadastramento". Essa demanda

consegue ser excluída pelo usuário.

11052 O Relatório de Acompanhamento 

de Demandas, não está 

realizando o cálculo 

corretamente.

O Relatório de Acompanhamento de Demandas, não está 

realizando os cálculos corretamente.  Criamos uma legenda

com as demandas que estão no estado atual Concluídas e 

Aguardando Feedback com o Destino atual CS-Nível 1.  

Também criamos outra legenda N2 e N3 com as demandas 

no estado atual Concluídas e Ag. Feedback que saíram dos 

Destinos N3 e N2 e entraram no Destino CS - Nível 1.  Na 

fórmula, realizamos a seguinte operação: Concluídas - N2 e

N3. O bug está no resultado desta operação apresentando 

demandas do filtro N2 e N3, sendo que solicitamos todas 

as concluídas menos a quantidade de demandas do filtro 

N2 e N3.  Print em anexo.  Utilizado a base de testes da 

Dimed: 200.213.60.179/TraceGP/indexPopup.jsp login: 

gptrace senha: trace123 Filtro salvo: DEMO - DIMED

10842 No Rel. Acomp. Proj, ao utilizar 

como filtro um atributo do tipo 

No Rel. Acomp. Proj, ao utilizar como filtro um atributo do 

tipo Empresa, apenas o ID da opção é exibido e quando 
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Empresa, apenas o ID da opção é

exibido

clica-se em Consultar é exibida uma mensagem como se 

aquele campo estivesse em branco. Situação reproduzida 

no ambiente de produção do cliente, em ambos 

navegadores, no patch 9.0.2.9..  OBS: Ver prints em anexo 

na aba Documentos.

11574 Meus Relatórios - Filtro de Tarefas

- Não considera os parâmetros 

informados para a consulta 

Meus Relatórios - Filtro de Tarefas - Não considera os 

parâmetros informados para a consulta (responsável, 

situação) quando realizada a partir do menu Meus 

Relatórios, sendo necessário clicar novamente no botão 

consultar para apresentar a lista correta. Versão 9.0.2.13 

11752 Datas do projeto 40 vão para 

2004 ao mudar alocação e/ou 

Recalcular

Datas do projeto 40 vão para 2004 (primeira data existente

na base de dados) ao mudar alocação e/ou Recalcular. 

Situação reproduzida no ambiente de produção do cliente e

em base interna de testes. No momento o projeto está OK,

pois foi restaurado, o trabalho segue no diagnóstico + 

correção desta situação.

11995 Botões na aba Dados da 

demanda ficam bloqueados para 

usuário que tem permissão ao 

navegar por outras abas da 

demanda

Botões na aba Dados da demanda ficam bloqueados para 

usuário que tem permissão ao navegar por outras abas da 

demanda. Reproduzido no ambiente de produção da Trace,

patch 9.0.2.17, no Chrome; o John Duarte presenciou a 

reprodução do erro. Print do erro na aba Documentos.

11837 Criação de Projetos a partir de 

template gera lock

Criação de Projetos gera lock no banco - situação ocorre 

quando cria-se projeto a partir de template utilizando-se 

como template o projeto id. 17; cenário reproduzido no 

ambiente de produção do cliente e em base de testes da 

Trace, no banco "Metroll AC".

11889 Falha no Painel de Gestão Pessoal Ao clicar no ícone de pendências finalizar pendências e 

fechar sistema não atualiza o contador e trava a tela.

11786 Não é possível editar Estados (de 

demanda) existentes nem criar 

novos

Não é possível editar Estados (de demanda) existentes 

nem criar novos. Cliente ligou e a situação foi reproduzida 

em seu ambiente, no patch 9.0.2.15.

11842 Erro ao gerar demanda Erro é retornado ao efetuar o cadastramento de uma 

demanda no TraceGP para o usuário. Mais precisamente no

momento de salvar.
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Relação de Melhorias

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

10721 Pesquisa com filtro de Unidade 

Organizacional

No menu Demandas > Demandas ao realizar pesquisar 

selecionando como filtro dados do campo "Unidade 

Organizacional" ao marcar um agrupador os filhos destes 

são também selecionados, porém os dados relativos as 

UOs filhas não são retornadas na pesquisa.  É necessário 

desmarcar o agrupador e marcar somente os filhos para 

que os dados sejam carregados no resultado da pesquisa.

11396 Percentual de Previsto no 

Cronograma

Pessoal,  gostaríamos de saber se há como, na curva de 

conclusão prevista do avanço físico dentro do painel 

gerencial, enxergar toda a curva do previsto do início ao 

fim da obra, e não apenas quando o realizado é informado?

11948 Solicito atualização da versão do 

TraceGP

Solicito atualização da versão do TraceGP em nosso 

servidor a fim de que seja possível utilizar o cockpit de 

projetos. Como hoje é sexta-feira, é um bom dia para esta 

atualização no final da tarde.  Se esta ação for possível, 

favor nos avisar para notificarmos os usuários da 

ferramenta em tempo hábil.

CONTATO:
Acesse a Central do Cliente pelo link:

 http://tracegp.com.br

BLOG:
 http://tracegp.com.br/blog
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