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Dispoe sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação 2019 a 2023 do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições consagradas na Lei n° 11.892/2008,
com base no Decreto Presidencial de 02 de setembro de 2016, publicado no D.O.U. de 05 de setembro de
2016; e,

considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior na 47a Reunião Ordinária de 28 de
fevereiro de 2019;

RESOLVE:

Art.1 °- Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019 a 2023 do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, conforme anexo a esta resolução.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
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APRESENTAÇÃO
A fim de gerir os recursos aplicados em Tecnologia da Informação e Comunicação com cada vez
mais eficiência e eficácia, bem como adequar-se às determinações dos Órgãos de Controle, definiu um
conjunto de prioridades, metas e ações detalhadas no documento "Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC)". Este documento foi elaborado pela Equipe de Elaboração do PDTIC-IFMA,
Portaria 4.131 de 03 de julho de 2018 em conjunto com a Steinbeis Sibe do Brasil, que de forma virtual e
presencic;~l,

prestou assessoria a equipe de trabalho analisando as proposições e sugerindo recomendações

de ajustes, quando necessários. Os resultados de cada etapa foram construídos a partir da realização de
oficinas de trabalho com a equipe PDTIC.
Durante a sua vigência, 2019-2023, o PDTIC deverá ser utilizado como elemento norteador das
ações de Tecnologia da Informação e Comunicação, com abrangência sobre toda a instituição.
Para garantir tanto o dinamismo inerente às demandas e atividades de TIC quanto a resiliência
necessária à boa gestão, o PDTIC deve ser objeto de atualizações periódicas, produzidas a partir do
monitoramento das ações envolvendo o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGTIC), com previsão de revisão anual.
O PDTIC representa um instrumento de gestão para a execução das ações de TIC da organização,
possibilitando:
• Justificar os investimentos em TI C;
• Minimizar os desperdícios, garantir o controle, aplicando os recursos naquilo que é
considerado mais relevante para o negócio;
•

Melhorar a efetividade dos gastos públicos e os serviços prestados ao cidadão.

O PDTIC foi elaborado buscando o alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional e
pretende subsidiar também o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI no que tange as ações e
investimento em TI C.
Este documento, de forma resumida, registra a metodologia aplicada na elaboração do PDTIC e os
produtos gerados a partir do diagnóstico realizado: o Inventário de necessidades e priorização; o Plano de
Metas e Ações; Plano de Gestão de Riscos; dentre outros elementos táticos e estratégicos relacionados à
Tecnologia da Informação e Comunicação.
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1.

INTRODUÇÃO

O princípio constitucional da eficiência, disposto no Art. 37, apontam para um processo de
planejamento que possibilite o melhor uso dos recursos públicos e o cumprimento dos objetivos institucionais
do IFMA. Para que esse planejamento seja exequível é primordial considerar a maturidade da instituição em
executar os planejamentos que são elaborados e a capacidade de monitoramento dos resultados. O Instituto
Federal do Maranhão, após a implantação de seu Planejamento Estratégico 2016-2020, vem aprimorando
cada vez mais seu processo de acompanhamento, possibilitando uma avaliação constante de seus
indicadores, projetos e resultados institucionais.
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação- PDTIC proposto terá a vigência de

2019-2023 e apresenta um diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da
Informação e Comunicação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação do IFMA para o
dentro do horizonte temporal proposto. Contempla as necessidades de informação e serviços de TIC, as
metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação.
O PDTIC está organizado da seguinte forma: a seção de introdução procura contextualizar a
elaboração do PDTIC e as questões que devem orientar sua implementação. A seção seguinte apresenta os
princípios norteadores da elaboração do Plano e as diretrizes associadas. Os capítulos seguintes abordam a
estrutura organizacional e o referencial estratégico de TIC do Instituto. Em seguida é apresentado o
levantamento das necessidades e objetivos de negócio das áreas internas do IFMA, bem como as ações
estratégicas que garantirão seu alinhamento com a TIC. A partir desse alinhamento estratégico, as seções
posteriores traduzem o inventário de necessidades com critérios de priorização e o plano de metas e ações.
Por fim, são apresentados fatores que devem ser observados para garantir o sucesso da execução do PDTIC.
Assim, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) representa um
instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TIC. Como na área pública, onde os recursos, de
uma forma geral são mais limitados do que área privada, os órgãos de controle de governo, em especial o
Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade de que os órgãos públicos,
antes de executarem seus gastos relacionadas à TIC, devem elaborar um PDTIC que contemple todas as
ações e as associem às metas de suas áreas de negócio.
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Nesse contexto, o planejamento estratégico de TIC é uma importante ferramenta para direcionar e
gerenciar todos os recursos de TIC - pessoas, aplicações, informação e infraestrutura - de forma alinhada
com os objetivos estratégicos da organização e as prioridades de negócio, tendo impacto direto na entrega de
valor pela área: a TIC passa a atuar em benefício da organização.
A Instrução Normativa STI/MP no 04/2014 define o Plano Diretor de Tecnologia da Informação como
"um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da
Informação que visam garantir o atendimento dos objetivos do órgão ou entidade" (IN STI/MP no 04/2010, art.
1°, inciso XXII). Assim, o PDTIC é- como o próprio nome sugere- o plano que dirige e orienta a atuação do
gestor de TIC, com a função de complementar o planejamento estratégico da organização, declarar os
objetivos e as iniciativas estratégicas da área de TI C, alinhar os investimentos com as metas da organização,
identificar oportunidades de uso da TI e definir planos de ação de curto, médio e longo prazo.
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2.

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA
As diretrizes estabelecidas neste PDTIC aplicam-se a todas as unidades do Instituto Federal do

Maranhão e este documento deverá ser observado por todos os servidores da Instituição, bem como por
quaisquer outros órgãos da Administração Pública de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas
privadas quando da execução de ações ou serviços de TIC mediante acordo, contrato, convênio ou termo
congênere. O PDTIC terá validade de 5 (cinco) anos, mas deverá ser revisto a cada 12 meses, de modo a
atualizar as diretrizes e planos. Seu conteúdo está baseado no Modelo de Referência para Elaboração de
PDTIC, da STI/MPOG.
A execução do PDTIC será acompanhada pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
(DIGTI) em conjunto com os Comitês de TI. No que se refere ao período de validade este PDTIC prevê sua
execução para o período entre os anos de 2019 a 2023.

3.

EQUIPE DE ELABORAÇÃO
O Grupo de Trabalho para Elaboração do PDTIC é composto da equipe da DIGTI - Diretoria de

Gestão de Tecnologia da Informação e os representantes de TI dos Campus, sendo um ou mais
representantes por Polo.

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), criado pela criado através
da Portaria IFMA n° 265/2012, possui a competência de formular as propostas e os planos para a área de TIC
que serão submetidos ao Comitê de Governança Digital (CGD), em linha com a Estratégia de Governança
Digital- EGO, instituída pelo Decreto no 8.638, de 15 janeiro de 2016.
O CGD funciona com duas estruturas de caráter permanente vinculadas, sendo elas, o Comitê Gestor
de TIC (CGTIC) e o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC). O grupo de trabalho para
elaboração do PDTIC, instituído pela Portaria IFMA n° 4131, de 03 de julho de 2018, é uma estrutura de
caráter temporário para prestar apoio na elaboração do PDTIC.
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Nesse sentido, o presente PDTIC é o resultado do esforço conjunto de avaliação das necessidades
de TIC do IFMA e Planos Institucionais e da avaliação e aprovação da alta administração, representada pelo
CGD.
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4.

ABREVIATURAS E SIGLAS

CGD Comitê de Governança Digital
'-bfGtl Diretoria de Gestão de-Tecnologi~ da Informação
,,,

EaD Educação à Distância
ENÃP Escola Nacional de Administração Pública
IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

, IN instrução Normativa ,
PDI Plano de Desenvolvimento Institucional
PDTÍC Plano Diretor déTecnologhi da Informação e Comunicação
POSIC Política de Segurança da Informação e Comunicação
RNP Rede Nacional de Pesquisa
SISP Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
STI Secretaria de Tecnologia da Informação
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TIC Tecnologia da Informação e Comunicação
TI/SI Tecnologias da Informação/Sistemas de Informação

5.

METODOLOGIA APLICADA

Tanto o processo de elaboração do PDTIC quanto a confecção deste documento serão baseados no
documento "Guia do PDTIC do SISP", publicado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento - SISP 2.0. Além disso, PDTIC's de outros Órgãos também foram consultados
como fonte de referência, considerados na lista de documentos de referência do plano de trabalho.
A metodologia formal adotada foi adaptada a fim de atender às características próprias do IFMA,
como à sua maturidade em planejamento de Tecnologia da Informação. Dessa forma, foi instituída uma
Equipe de Elaboração do PDTIC - EqPDTIC, considerando representantes dos Campus por Palas, além da
equipe da DIGTI.
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Serão realizadas reuniões técnicas e workshops com a equipe de desenvolvimento do PDTIC para a
elaboração do documento.
Elaboração do PDT! !FMA

PlANO D~
MONITORAMENTO

6.

OBJETIVO
Este documento tem por finalidade o diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC visando atender às necessidades tecnológicas e de
informação do Instituto Federal do Maranhão- IFMA, para o período de 2019-2023.
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7.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDTIC
O processo de revisão será conduzido pela DIGTI e pela Equipe de Elaboração do PDTIC e os

resultados desse processo serão submetidos ao Comitê de Governança Digital (CGD). Essas revisões serão
anuais e visam atualizar o PDTIC de forma a contemplar eventuais mudanças na sua estrutura orga11izacional
ou alterações no referencial estratégico da área de TIC do IFMA.
Como sistemática de monitoramento e avaliação do PDTIC estão previstas reuniões quadrimestrais
para acompanhamento dos resultados e propostas medidas de gestão para garantir o atingimento das metas
dentro dos prazos estipulados. O alvo do monitoramento será o plano de metas e ações propostas.

01/02/2019
Ol/01/2019

31/03/2019

02/08/2019

Reunião de Monitoramento e Avaliação 1

Reunião de Monitoramento e Avaliação 2

01/03/2019

01/04/2019

01/05/2019

01/06/2019

01/07/2019

01/08/2019

01/09/2019

29/11/2019
Reunião de Monitoramento e Avaliação 3

01/10/2019

01/11/2019

01/12/2019

31/12/2019
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8.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os seguintes documentos foram mencionados pelos membros da Equipe de Elaboração do PDTIC

e/ou pelos entrevistados, e serviram como referência para a elaboração deste PDTIC:
Dispõe sobre o contrato de licenciamento, para
1
· grandes volumes, fornecimento e manutenção de ,
licenças de uso dos produtos Microsoft.
· Define os objetivos estratégicos, metas e :
: indicadores da Política de Governança Digital, :
Estratégia de Governança Digital
: estabelecida pelo Decreto n° 8.638, de 15 de :
2016
janeiro de 2016. A publicação é composta de três !
eixos, dez objetivos e 51 iniciativas estratégicas.
Art. 3°, em consonância com o art. 4°, do Decreto
n° 1.048, de 1994: o órgão central do SISP •
elaborará, em conjunto com os órgãos setoriais e '
! ·seccionais do SISP, a Estratégia Geral de :
Tecnologia da Informação - EGTI para a ·
administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo Federal, revisada e publicada ~
Instrução Normativa- IN 04 de 12
anualmente, para servir de subsídio à elaboração ·
de setembro de 2014
do PDTIC pelos órgãos e entidades integrantes do ·
: SISP."
Art. 4° As contratações de que trata esta Instrução
: Normativa
deverão
ser precedidas
de
' planejamento, elaborado em harmonia com o
PDTIC, alinhado à estratégia do órgão ou ·
entidade.
Apresenta a situação da governança de tecnologia ·
da informação na Administração Pública Federal, i
: indicando, por exemplo, ausência de Planejamento !
Acórdão 1.603/2008- Plenário TCU : Estratégico Institucional, deficiência na estrutura ·
de pessoal e tratamento inadequado à :
confidencialidade, integridade e disponibilidade
; das informações.
Dispõe acerca do Regimento Geral do Instituto ;
Regimento Interno do IFMA de 11
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do .
de junho e 2014
Maranhão.
Acórdão no 107/2006

DR1

DR2

1

DR3

I

I
I
I

I

DR4

1

1

DR5
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Th&,s'

DR9

Instrução Normativa GSI/PR No 1, de . Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações na Administração Pública Federal,
1310612008
direta e indireta, e dá outras providências .
. Orientem as unidades sob sua jurisdição,
supervisão ou estrutura acerca da necessidade de
estabelecer formalmente:
• Objetivos institucionais de TI alinhados às
estratégias de negócio;
Acórdão 2.308/20 11 _ Plenário - • Indicadores para cada objetivo definido, ,
preferencialmente em termos de benefícios !
para o negócio da instituição;
• Metas para cada indicador definido;
• Mecanismos para que a alta administração ;
acompanhe o desempenho da TI da ,
instituição.
Contrai Objectives for
P01 -Definir um Plano Estratégico de TI
lnformation and Related
: - P01.2- Alinhamento entre TI e Negócio
- P01.4- Plano Estratégico de TI
~}e~hnology (COBIT® 5).
Frâmework de boas práticas dirigido para a gestão
COBIT 5

DR10

ABNT/NBR/ ISO IECM 27005:2007

DR6

DR7

1

1

DR8

-

. deTI.
1

Gestão de riscos em segurança de TI

ABNT/NBR/ ISO IECM 27002:2007 , Substitui a IEC 17799:2005
Planejamento Estratégico IFMA
2016-2020

Planejamento Estratégico IFMA: considerar .
objetivos
estratégicos
e portfólio de projetos
.
.

PDTIC 2016/2018 do IFMA

Plano Diretor de TIC do IFMA 2016-2018
Dispõe sobre o Regulamento do Sistema de ·
: Contratações do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão- SISCON
Recomendação · para que os governantes
! superiores da Administração Pública Federal
I orientem as unidades sob sua jurisdição sobre a
. necessidade de estabelecerem formalmente
• objetivos institucionais, indicadores e metas de TI
alinhados às estratégias de negócio e estruturem,
normatizem e acompanhem formalmente o
. desempenho de TI da instituição
1

DR14

Resolução 033 de 27 de abril de
2015

·DR15

Acórdão n° 2308/2010- TCU
Plenário
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Portaria N° 68 de 7 de março de
2016

DR17

Guia de Elaboração do PDTIC do
SISP _Versão 2.0

DR18

DECRETO No 8.936 de 19 de
dezembro de 2016

' Aprova a Estratégia de Governança Digital da
· Administração Pública Federal para o período :
i 2016-2019
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
1
Secretaria de Logística e Tecnologia da
· Informação
: Institui a Plataforma de Cidadania Digital e dispõe
, sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no
âmbito dos órgãos e das entidades da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e :
Fundacional
'
i Norma Brasileira que estabelece princípios para ·
' orientar .os dirigentes das organizações sobre o :
uso eficaz, eficiente e aceitável da Tecnologia da
Informação {TI) em suas organizações
Dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para
avaliação de conformidade nos aspectos relativos ~
i à Segurança da Informação e Comunicações {SIC) :
i nos órgãos ou entidades da Administração Pública .
! Federal, direta e indireta- APF
;Dispõe sobre as especificações padrão de bens de
: Tecnologia da Informação no Âmbito da
· Administração Federal Direta, Autárquica e
Fundacional e dá outras providencias.
i Dispõe sobre regras e diretrizes para contratação
· de serviços continuados ou não. Essa norma ·
aplica-se subsidiariamente à IN/SLTl4/2014.
1

DR19

ABNT NBR ISO/IEC-38500 :2009

DR20

GSI-PR Norma Complementar no
11
1
IIN0 /DSIC

1

SLTI/MP: Portaria n° 2, 16 de março
2010

DR22

SL TI/MP: Instrução Normativa
SL TI/MP no 512017

1
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9.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Os seguintes princípios e diretrizes nortearam a elaboração do PDTIC:
As contratações de serviços de Tecnologia da Informação
deverão segair três fases: Planejamento da Contratação, Seleção
. do Fornecedor e Gerenciamento do Contrato
i Adotar como princípio básico a busca pela melhoria da eficiência
PD2 / ~~s processos de TI, a fim de promover a maturidades da área de ·

Dar preferência àqueles padrões de desempenho que possam ser ,
objetivamente definidos por meio de especificações de bens e •
serviços usuais na área, a fim de viabilizar licitações por pregão

PD3

.

!

160312008

Acórdão TCU 2471/2008

~·

PD 4 / Buscar a integração das soluções de TI do IFMA às empregadas
.: na Administr~ção Pública.Fed~ral
~· ...
.
· Contratar somente serviços que visem o atendimento às ·
necessidades de negócio da Instituição ou a ações de
estruturação da área de TI
PDS

IN SL TI/MP N° 04, Acórdão
TCU 1558/2003, Acórdão
TCU 1603/2008
COBIT, ITIL, Acórdão TCU

Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência

Acórdão TCU 1603/2008
Acórdão TCU 1603/2008
Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988
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10.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA DE TI
A área de TI do IFMA é composta pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, órgão

sistêmico, ligado a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Nos Campus, temos
Núcleos ou Coordenações de TI, normalmente ligadas diretamente a Diretoria Geral do Campus que atuam
principalmente no suporte aos usuários (Alunos, Servidores e visitantes) e serviços locais.
A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação é órgão superior da Reitoria, vinculado a Pró
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e responsável pelas atividades relacionadas ao
planejamento, à supervisão, à execução e à avaliação da política de Tecnologia da Informação do IFMA.
Segue a estrutura matricial definida como forma organizacional, tendo nos Câmpus as unidades de TI,
responsáveis pela gestão de TI. Segundo o Regimento Geral do IFMA, é competência da DIGTI estabelecer
as políticas de gestão de TI para o IFMA como um todo e orientar as ações que serão operacionalizadas nos
Câmpus, o que caracteriza, necessariamente, apenas uma subordinação técnica das unidades de TI, uma
vez que elas estão vinculadas diretamente à Diretoria do Câmpus, caracterizando-se a subordinação
administrativa.
Além da DIGTI, existem o Comitê de Governança Digital, que funciona com duas estruturas de
caráter permanente vinculadas, o Comitê Gestor de TIC (CGTIC) e o Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação (CSIC). Há possibilidade de criação de estruturas de caráter temporário para prestar apoio no
desempenho de suas atribuições, tais como grupos de trabalho ou comissões temporárias. Ex: grupo de
trabalho para elaboração do PDTIC.
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Organograma da DiGTI
Setor de TI dos

Câmpus
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DA DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) é órgão da administração superior
responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, atividades e políticas de desenvolvimento
relacionados às demandas de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) da Instituição.
A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação compreende:
I.

Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação.

Compete à Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação:

I.
11.
111.

IV.
V.

VI.
VIl.

VIII.

IX.
X.

Apoiar a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional na elaboração do
Planejamento Estratégico do IFMA;
Instrumentalizar a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional com
informações gerenciais, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação;
Projetar e manter, junto aos Comitês específicos de TIC, o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC), em consonância com o Planejamento Estratégico e
demais planos institucionais;
Gerenciar os projetos na área de TI C, administrando seus recursos;
Exercer as funções de organismo sistêmico, colaborando com a Reitoria, na análise e
proposições de mecanismos, processos, e atos normativos, com vistas ao contínuo
aperfeiçoamento das atividades;
Propor, orientar e fiscalizar o cumprimento das normas relacionadas à Tecnologia da
Informação e Comunicação junto aos diversos setores da Reitoria e dos Campi;
Exercer as funções de unidade de monitoramento e de avaliação, junto aos Comitês
específicos de TIC, de modo a oferecer subsídios técnicos na definição de conceitos e dos
procedimentos específicos nas ações relativas ao plano diretor de tecnologia da informação e
comunicação;
Planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e manutenção de
sistemas, comunicação de voz e dados, rede local com e sem fio, infraestrutura
computacional e serviços avançados de informática;
Propor e supervisionar, junto aos Comitês específicos de TIC, a Política de Segurança da
Informação e Comunicação (PoSIC) da instituição;
Promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade dos
processos, produtos e serviços de TI C;
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XI.
Coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos
planos, programas, projetos e as contratações estratégicas de tecnologia da informação e
comunicação;
XII.
Planejar e implementar estratégias de soluções de tecnologia da informação e da
comunicação, de acordo com as diretrizes definidas pela Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional;
XIII.
Garantir que os produtos e serviços relativos à tecnologia da informação e comunicação
sejam conduzidos de acordo com a legislação pertinente;
XIV.
Representar institucionalmente o Instituto Federal do Maranhão em assuntos de tecnologia
da informação e da comunicação;
XV.
Executar outras atribuições e atividades demandadas pelo Pró-Reitor.
A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação será exercida pelo Diretor de Gestão da
Tecnologia da Informação, nomeado pelo Reitor, nos termos da legislação vigente. Nos impedimentos e nas
ausências eventuais do Diretor, a Diretoria será exercida pelo Coordenador Geral de TI ou por outro servidor
da DIGTI, indicado pelo Diretor.

I.

11.
111.
IV.

V.
VI.
VIl.
VIII.
IX.
X.

XI.

Compete à Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação:
Auxiliar a DIGTI no acompanhamento da execução das atividades das áreas de atuação da TIC
(Infraestrutura/Redes, Sistemas de Informação e Governança de TIC) e dos setores de Tecnologia
da Informação e Comunicação dos Campi;
Realizar planejamento e aprimoramento dos instrumentos de controle, gerenciamento e
organização interna da DIGTI;
Atuar em conjunto com os superiores hierárquicos à DIGTI nas decisões de gestão de Tecnologia
da Informação e da Comunicação;
Supervisionar atividades relacionadas a TIC, assim como junto aos setores de Tecnologia da
Informação e da Comunicação dos Campi, na aplicação de métodos e instrumentos de gestão,
bem como no cumprimento dos prazos, a correção e a legalidade das ações;
Acompanhar os projetos de implantação relacionados a sistemas de informação,
infraestrutura/redes e governança de TI dos Campi e Reitoria do IFMA;
Assessorar o Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação em todas as questões relacionadas
à governança de TI, sistemas de informação, infraestrutura de redes e comunicações;
Cooperar com a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação prestando assessoramento em
todas as demandas técnicas e administrativas requeridas;
Prestar suporte tecnológico em nível avançado aos Câmpus nas demandas relacionadas aos
serviços de TIC;
Propor, planejar e executar atividades sistêmicas relativas aos sistemas de informação,
infraestrutura de redes e comunicação no âmbito da Reitoria e de todos os Campi;
Propor políticas, padrões, normas e procedimentos visando melhorias na infraestrutura de redes,
sistemas de informação e governança de TI no âmbito do IFMA, com objetivo de aumentar a
eficiência, segurança e economia de recursos no atendimento das demandas institucionais por
serviços de TIC;
Implantar, gerenciar, monitorar e manter a regularidade de operação da infraestrutura rede de
computadores, estrutura de ativos de redes e sistemas de informação no âmbito do IFMA;

XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.
XXXI.

XXXII.
XXXIII.
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Acompanhar e monitorar a qualidade dos serviços de links de internet disponibilizados à Reitoria e
aos Campi do IFMA, propondo a melhorias da prestação destes serviços;
Promover a adequação dos sistemas de informação e serviços de rede, em conformidade com a
legislação vigente e com as políticas de segurança, definidas pela Política de Segurança da
Informação e Comunicação (PoSIC) do Instituto;
Garantir a integridade dos dados e a realização de backups de acordo com normas e
procedimentos definidos pela DIGTI e comitês específicos de TIC;
Identificar e propor soluções sistêmicas para aquisição, desenvolvimento ou manutenção de
sistemas de informação, equipamentos e ativos de rede, observando as tendências tecnológicas,
com vistas à otimização das operações de trabalho no âmbito de todo o IFMA;
Assessorar e supervisionar projetos de TIC a serem executados no âmbito do Instituto;
Atender às necessidades de infraestrutura de redes e sistemas da instituição, apoiando
tecnicamente suas ampliações;
Atuar na detecção e solução de problemas, elaboração de documentos gerenciais e definição de
políticas de TI C;
Fiscalizar e gerenciar a implantação dos serviços e soluções de TIC contratados;
Realizar atendimento de segundo e terceiro nível para resolução de problemas relacionados às
demandas sistêmicas de TIC;
Realizar ações sistêmicas de desenvolvimento, projeto, administração, estruturação, suporte e
manutenção de sistemas de informação;
Emitir, quando solicitado, parecer técnico nas auditorias, análises de editais e contratos de TIC;
Realizar e identificar necessidade de campanha, treinamento e capacitação, relativos às soluções
de TIC, gerenciadas pela DIGTI;
Fazer uso de modelos das melhores práticas gerenciais e ferramentas aplicáveis em TI C;
Buscar o alinhamento da área de TIC com as áreas de negócios, apoiando a elaboração do plano
Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TIC (PDTIC) deste Instituto, estimulando objetivos
que tragam resultados para o negócio;
Apoiar o planejamento e a gestão de contratos sistêmicos de soluções de TIC de âmbito
institucional;
Especificar e apoiar a formulação e acompanhamento das políticas de planejamento relativas aos
recursos de TI C, definindo, coletando e acompanhando metas, indicadores e ações de TIC;
Acompanhar, apoiar e mapear processos, projetos e serviços de TIC;
Avaliar as políticas de governança de TI visando estabelecer metas factíveis às equipes,
identificando fatores que atrapalhem o desempenho do IFMA, bem como a tomada de decisões
por parte das lideranças;
Reconhecer os riscos e oportunidades derivados da TIC para a instituição e definir planos para
mitigá-los na medida que julgue necessário;
Acompanhar e monitorar a implementação das ações de TIC, mensurando a realização de
projetos, uso dos recursos e entrega dos serviços quanto à sua contribuição para as estratégias e
objetivos institucionais;
Assessorar os Comitês de TIC na priorização dos projetos e serviços de TIC de acordo com a
estratégia do negócio;
Promover o planejamento e coordenação das ações de capacitação da área de TIC;
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XXXIV.
Assessorar o processo de contratações de bens e serviços de TIC na Reitoria e junto aos Campi,
em consonância com a legislação vigente;
XXXV.
Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
XXXVI.
Executar outras atribuições e atividades demandadas pelo Pró-Reitor.
A Coordenadoria Geral de TI será exercida por um coordenador, nomeado pelo Reitor, nos termos da
legislação vigente. Nos impedimentos e nas ausências eventuais do coordenador, a Coordenadoria será
exercida por um servidor da DIGTI, indicado pelo Diretor.
ATRIBUIÇÕES DOS SETORES DE TI DOS CÂMPUS
De uma forma geral, considerando que cada unidade de TI dos campi tem sua própria estrutura
e atribuições definidas em regimento, compete às unidades de TI dos Campi:
I.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

Adotar as padronizações e recomendações de TIC estabelecidas pela DIGTI e Comitês de TIC;
Adotar obrigatoriamente solução sistêmica de TIC homologada, quando houver;
Levantar a necessidade de recursos de TIC para atendimento das demandas do Campus;
Assessorar tecnicamente a contratação de soluções de TIC, em consonância com a DIGTI e
legislação vigente;
Prestar suporte e assistência aos usuários dos recursos de TIC do Campus;
Realizar o Planejamento de TIC do Campus em consonância com o PDTIC da instituição;
Administrar e manter a infraestrutura de TIC do Campus, incluindo a gestão das licenças de
software;
Instalar, configurar e manter os recursos de TIC do Campus;
Garantir a segurança da informação de TIC do Campus de forma a manter a integridade,
confidencialidade e disponibilidade dos equipamentos e sistemas, assim como registrar e
comunicar os incidentes à DIGTI;
Elaborar e manter a documentação de TIC do Campus de acordo com as orientações da DIGTI;
Acompanhar e assessorar a fiscalização da execução de serviços de terceiros em TIC do
Campus;
Analisar, desenvolver e implantar projetos no Campus em consonância com as diretrizes, normas
e políticas emanadas dos Comitês específicos de TIC e orientações da DIGTI;
Assessorar a Direção Geral quanto aos recursos computacionais adequados ao desempenho e
funcionamento das Unidades de Trabalho do Campus;
Manter atualizadas as informações e atividades desenvolvidas pelo setor de TIC do Campus, junto
à DIGTI, acerca das demandas na produção de sistemas de informação, contratações de TIC e
demais soluções internas desenvolvidas;
Promover manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do Campus,
assegurando que permaneçam atualizados e em pleno funcionamento;
Desenvolver outras atividades de TIC inerentes à sua finalidade ou atribuídas pelo Diretor Geral
do Campus.
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Parágrafo único: O responsável pelo setor de TIC será designado por meio de portaria do Reitor por

meio de indicação do Diretor Geral do Campus de acordo com a estrutura organizacional de cada Campus.

10.2

Organograma dos Comitês de TIC
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Comitê de Governança Digital · CGD
O Comitê de Governança Digital (CGD) do Instituto Federal do Maranhão é a instância

consultiva e propositiva, de caráter permanente, vinculado à Reitoria, que determina as prioridades dos
programas de investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação {TIC) e as estratégias de TIC do
Instituto.
O Comitê será constituído pelos servidores ocupantes dos seguintes cargos ou seus
representantes designados por ato de delegação própria:
I.

- Reitor, na condição de Presidente;

11.

5 (cinco) Representantes dentre os Diretores-gerais dos Campi;
1 Representante da Pró-Reitoria de Extensão;
1 Representante da Pró-Reitoria de Ensino;
1 Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e lnovação;
1 Representante da Pró-Reitoria de Administração;
1 Representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;
1 Representante da Assessoria de Comunicação;
Diretor da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação;

111.

IV.

V.
VI.
VIl.
VIII.

IX.

Compete ao CGD:

I.
11.

111.

IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.
IX.
X.
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Priorizar demandas de TIC visando alinhar as ações da área aos objetivos e atribuições do IFMA;
Propor políticas de articulação e implantação de projetos para a racionalização da aquisição e da
utilização da infraestrutura, dos serviços e das aplicações de tecnologia da informação e
comunicação no âmbito do IFMA;
Analisar, manifestação e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação,
incluindo a deliberação sobre o prosseguimento de um Projeto caso este não esteja previsto no
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC);
Definir diretrizes e estratégias para o planejamento da oferta de serviços e informações por meio
eletrônico pelo IFMA;
Analisar, manifestação e aprovação das Políticas de segurança da informação e comunicação;
Definir mecanismos de racionalização de gastos e de aplicação de recursos em tecnologia da
informação e comunicação;
Aprovar o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Coordenar e articular as ações visando a prospecção e adoção de novas tecnologias;
Estabelecer ações visando a integração de sistemas e informações, democratizando o acesso
às pessoas que deles necessitam.
Avaliar propostas, ideias, sugestões, necessidades e requerimentos para uso de TIC em
atividades específicas ou no ambiente corporativo;

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação- CGTIC
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC do IFMA é um
fórum de natureza consultiva e prepositiva, de caráter permanente, que estabelece políticas e diretrizes
sobre os princípios de TIC.
Considera-se o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação como subcomitê
do Comitê de Governança Digital.

Os membros do CGTIC serão compostos por representante dos seguintes setores/unidades:
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

3 Representantes da Diretoria de Gestão em Tecnologia da Informação;
1 Representante da área de TI do Polo Cocais;
1 Representante da área de TI do Polo Baixada;
1 Representante da área de TI do Polo Região Tocantina;
1 Representante da área de TI do Polo Sul do Maranhão;
1 Representante da área de TI do Polo Região Central;
1 Representante da área de TI do Polo Região Metropolitana;
1 Representante da Pró-Reitoria de Extensão;
1 Representante da Pró-Reitoria de Ensino;
1 Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação;

XX.
XXI.
XXII.
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1 Representante da Pró-Reitoria de Administração;
1 Representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;
1 Representante da Assessoria de Comunicação;

Caberá ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFMA análise e
manifestação ou proposição, quando couber, do que se segue:
I.
Coordenar a formulação de propostas de políticas, objetivos, estratégias, investimentos e
prioridades de tecnologia da informação e de serviços digitais, considerando o Planejamento
Institucional do IFMA e as políticas e orientações do Governo Federal;
11.
Examinar as demandas inerentes a TIC e serviços digitais e formular proposta de priorização
institucional com base em critérios técnicos e objetivos;
111.
Acompanhar o Grupo de trabalho de Elaboração do PDTIC e apresentar ao Comitê de
Governança Digital e de TIC proposta de Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação;
IV.
Acompanhar e avaliar, sistematicamente, a implementação da Política de Governança e do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e a execução orçamentária bem assim a
situação de governança, gestão, uso e resultados inerentes a tecnologia da informação e serviços
digitais no âmbito do IFMA;
V.
Emitir parecer sobre a classificação e gestão de soluções de TIC nos termos da Política de
Governança de Tecnologia da Informação;
VI.
Promover a publicidade e transparência das iniciativas, alocação de recursos, investimentos e
resultados inerentes a TIC e serviços digitais;
VIl.
Submeter ao Comitê de Governança Digital matérias inerentes a TIC e serviços digitais que
requeiram apreciação ou manifestação desse;
VIII.
Classificar as informações constantes dos planos inerentes a TI C;
Comitê de Segurança da Informação e Comunicação- CSIC
O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - CSIC do IFMA é um fórum de

natureza consultiva e prepositiva, de caráter permanente, com a finalidade de preservar a segurança das
informações do Instituto Federal do Maranhão, garantindo a sua confidencialidade, integridade e
disponibilidade.
Considera-se o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação como subcomitê do
Comitê de Governança Digital.
O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação será composto por 1O (dez)
membros escolhidos de modo que possam representar os interesses do IFMA no contexto da segurança da
informação e das comunicações e terá a seguinte composição:

I.

1 Presidente;

11.
111.
IV.
V.
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3 Representantes da Diretoria de Gestão em Tecnologia da Informação (PROPLADI);
4 Representantes da área de TI dos Câmpus do IFMA;
1 Representante da Assessoria de Comunicação;
1 Representante da PROAD.

São atribuições do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação:
I.
11.
111.
IV.
V.
VI.

XVI.

Estabelecer política e as diretrizes de Segurança da Informação e Comunicação;
Propor a Política de Segurança da Informação e Comunicação;
Determinar e orientar acerca do uso legal de recursos computacionais dentro de seu domínio.
Conscientizar os usuários sobre Segurança da Informação;
Analisar e supervisionar, as normas de SI de cada unidade;
Estabelecer estratégias e diretrizes para melhor consecução dos trabalhos de Segurança da
Informação;
Propor a criação de grupos de trabalhos para auxiliarem nos trabalhos do Comitê.
Promover a cultura de Segurança da Informação e Comunicação;
Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de segurança;
Propor recursos necessários às ações de Segurança da Informação e Comunicação;
Instituir e coordenar a Equipe de Tratamento e Respostas a Incidentes de Segurança da Informação.
Realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias, quanto a possíveis impactos na Segurança da
Informação e Comunicação;
Coordenar as revisões das normas de segurança em vigor;
Propor normas adicionais e procedimentos relativos à Segurança da Informação e Comunicação no
âmbito do IFMA.
Orientar acerca da estrutura a ser seguida na elaboração de normas de segurança da informação de
comunicações.
Orientar acerca do uso de hospedagens e publicações na internet dentro de seu domínio.

11.

REFERÊNCIAL ESTRATÉGICO DE TI

11.1

Missão da DIGTI

VIl.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

"Disponibilizar soluções em tecnologia da informação inovadoras e prover informações de alto valor
agregado que subsidiem a tomada de decisão da alta gestão e que atendam às necessidades da Sociedade".
11.2

Análise Swot
A Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunítíes and Threats, em português - Forças,

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é uma maneira bastante eficiente de identificar os pontos fortes e
fracos de uma organização, bem como examinar as oportunidades e as ameaças que poderão ser
enfrentadas no seu ambiente de atuação.
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•

Agilidade no atendimento;

•

Apoio
da
alta
gestão
para
desenvolvimento das atividades de TIC;

•

Integração e cooperação entre os servidores
deTIC;

•

Buscam alternativas inovadoras que visam
,•
melhorar o funcionamento dos sistemas do
IFMA;
·•

•
•
•

1

1 •

•
1 •

Qualificação dos profissionais;

1

Desenvolvimento próprio dos
internos do IFMA;

Í
1
1

•

o

•
·•
•

Capacidade técnica do pessoal de TIC;
Comprometimento da equipe de TIC;
Alta capacidade de comunicação;
Interesse dos servidores em capacitação
visando a melhoria dos seniiços prestados;
Proatividade para proposição de soluções;
Equipe está alinhada com o setor de
planejamento do IFMA;

,•
•

•

•
•
•
•
•

Descontinuidade nos processos de compra;
Poucas políticas de TIC;
Divulgação de serviços, portfólio, políticas e
normas;
Capacidade limitada de infraestrutura;
Alinhamento entre as lideranças sistêmicas e
os lideres setoriais;
Comunicação deficiente da equipe de TI junto à
comunidade discente;
Deficiência nos controles de ativos de TI C;
Desigualdade entre as realidades técnicas,
operacionais e de equipes entre Unidades;
Dificuldade no atendimento das demandas no
período noturno, finais de semana e feriados;
Alto turn over da equipe;

•

lndefinição de papéis e responsabilidades da
área de TIC;

•
•

Número de servidores de TIC insuficiente;
Falta de reserva do orçamento de investimento
para melhorias em TI C;

•

Falta de integração entre as áreas
(disponibilidade das informações para buscar
soluções já disponíveis);

•

Falta monitoramento para execução eficiente
do planejamento;

•

Falta de nivelamento entre as equipes de TI
dos campi e reitoria;

•

Oferta limitada de capacitação para equipe de
TI C;

•

Instabilidade dos serviços de TI C;

•
•

Infraestrutura de geração de energia;
Limitação do sistema de backup;

•

Qualidade e disponibilidade de Internet.

Sistemas

Política de Segurança da Informação (PoSIC)
divulgada e normatizada.

Parque tecnológico desatualizado;
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OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
•

•
•
•
•

•

•

Parceria com outras Instituições para o
melhoramento
das
ações
internas
(experiências de trabalho e solução de
problemas);
Disponibilidade de novas tecnologias (ex:
armazenamento em nuvens, etc);
Oferta de cursos de TIC e qualificação
voltados aos servidores federais;
Oferta de software livre;
Políticas do Governo Federal voltadas ao
fortalecimento da estrutura de TIC aos
órgãos integrantes do SISP;

•

Ausência ou baixa qualidade dos fornecedores
de serviços;

•
•
•

Corte de orçamento;
Crescimento exponencial do crime eletrônico;
Estagnação da contração de força de trabalho
(concurso público);
Interrupção do link de internet da RNP;
Legislação que limitam a utilização de recursos
de TIC;

•

Área de risco do entorno das instalações de
alguns Campus;

Política de contratação conjunta dos órgãos
integrantes do SISP para aquisição de
equipamentos e serviços;
Oferta de serviços à Rede Federal através da
Rede Nacional de Pesquisa (RNP);

•

Instabilidade Política;

•
•

11.3
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PETI DIGTI- Mapa Estratégico
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, Aprin1orar a aplicação de recursos e investimentos em TIC
• Aprimorar o alinhamento do gerenciamento de processos organizacionais e serviços de TIC às ·
i melhores práticasdemercado

OE.0 . Desenvo~ver ~ompetênciâs técnicas e gerenciais daêquipe de TIC para o atendimento as estratégias
3
. .; da organrzaçao ...
OE.~4 i Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos do IFMA
OE - -" ·FÕrnecer, integrar e compartilhar soluções de TIC para otimização dos processos de negócio das
05
• · áreas adrl'Jlnistrativas,ensino, pesquisa e extensão
OE.06 Garantir a atualização e adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC
OE.07 Garantir a disponibÜidade de sistemás e serviços de TIC essenciais ao IFMA
OE.08 Implantar mecanismos de apqio a tomada de decisões
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OE.og Melhorar a comunicação, a transparência e as informações gerenciais dos projetos, serviços e
· sistemas de TIC
OE.1 O Promover a seg~rança da informação
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11.4

PETI DIGTI-Indicadores

Índice de execução
Aprimorar a aplicação de recursos e
OE.0 1 investimentos em TIC
orçamentária com projetos
de TIC

. (Valor absoluto do orçamento
I executado para projetos de TIC I Vale
I absoluto do orçamento destinado par;

Aprimorar
o
alinhamento
do
gerenciamento
de
processos Número de processos de
OE.02
organizacionais e serviços de TIC às gestão de TIC

Identificar o número de processos de
Gestão de TIC gerenciados e
: mensurados de acordo com as boas

Desenvolver competências técnicas e
OE.03 gerenciais da equipe de TIC para o Índice de capacitação em
atendimento
as
estratégias
da TIC

Número de capacitações realizadas
no ano I Número de capacitações
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---

Fomentar a disponibilização e o uso de Base de dados disponíveis
dados abertos do IFMA
no Portal de dados Abertos
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Fornecer, integrar e compartilhar
soluções de TIC para otimização dos
Taxa de implementaça-o das
OE.OS processos de negócio das áreas
administrativas, ensino, pesquisa e ações sistêmicas do PDTIC
extensão

Número de ações sistêmicas do
PDTIC implementadas no ano I
Número de ações sistêmicas do
PDTIC previstas para o ano

((Total de computadores Windows
com antivírus instalado I Total de
computadores Windows )+ WIFI
(Rede sem fio implantada) + CE
Garantir a atualização e adequação da
(Cabeamento
estruturado)+ FW
OE.06 infraestrutura, sistemas e serviços de Índice de infraestrutura de TI
· (Firewall instalado de acordo com
TIC
i padrão sistêmico) + AD (AD instalado
de acordo com o padrão sistêmico) +
r

v_ _ o_lf)l6

_________ _
ndice de disponibilidade dos To tal de dias sem falhas nos sistema~
sistemas
OE.0 Garantir a disponibilidade de sistemas e essenciais
:essenciais (SUAP e Acadêmico)/365
7
serviços de TIC essenciais ao IFMA
d' d d'
'b'l'd d d
-------------------- --n 1ce e 1spom 11 a e os i To tal de dias sem falhas no link da
Iin ks de internet
i internet /36_§___________ ________ _
OE
Implantar mecanismos de apoio a ndice de Ferramentas de
i Total de ações do PDTIC voltadas a
08
· tomada de decisões
Alta Gestão
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executadas no
-··---··
"------ ---·-·-----.- ·---- ----·-"
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1

1
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ano/ Número de ações do PDTIC
voltadas a tomada de decisões
_______P9I_a_~ _an__o____________
Melhorar
a
comunicação,
a Índice de qualidade dos
transparência e as informações
OE.09
serviços e
gerenciais dos projetos, serviços e
sistemas de TIC
soluções de TIC
f-------1-'-:___:_-~-~~-:.~----------------------------------·-------+-----------

OE.1 O Promover a segurança da informação

12.

Resultado de pesquisa de opinião
referente a Central de Serviços de TIC

------- "'---- ---- -- ----- --·-- --

Número de campanhas eventos
Campanhas/Eventos
implementados no ano I Número de
relacionados a Segurança da campanhas eventos previstas para o
ano de acordo com as ações do
Informação
PDTIC

RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR {2016-2018)
O PDTI do período 2016-2018 foi o segundo elaborado pelo IFMA e esta seção tem o objetivo de

fazer um a avaliação sucinta dos resultados alcançados, realizando uma análise das ações em relação ao
seu cumprimento e aos fatores que as influenciaram.
Em sua abordagem metodológica o documento considerou um conjunto de necessidades, que se
desdobram em metas e ações. As necessidades elencadas naquele documento foram agrupadas em três
seguimentos (Governança, Sistemas, Redes e Infraestrutura de TI)
Ao todo, o PDTIC contemplou 130 (cento e trinta) ações para execução em sua vigência. Ao longo do
exercício, 53 (cinquenta e três) ações foram realizadas, 22 (vinte e duas) ações não foram executadas, 21
(vinte e uma) ações foram parcialmente executadas, 21 (vinte e uma) ações ainda se encontram em
andamento, 9 (nove) ações foram invalidadas e 4 (quatro) foram consideradas ações contínuas.
De forma geral, verificou-se que parte das ações identificadas no plano foi realizada. Algumas ações
não puderam ser realizadas, sendo o principal motivo a redução orçamentária.
A maior parte das ações do plano se referiu a aquisições e contratações, ficando em segundo plano
outros tipos de ações que não envolvem valores. Este e os futuros planos deverão incluir também metas e
ações que independam de aquisições.

Segue abaixo um gráfico com a análise das ações do PDTIC 2016-2018.
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2
3

4
5
6

7
8

9
10

11
12

A2M1
A3M1
A4M1

Renovação do contrato de serviço de
ao Datacenter
Contratação e Renovação de contrato de Outsourcing de

A5M1
A6M1
A7M1
A8M1
A9M1
A10M1
A11M1
A12M1
A13M1

13

15

16
17
18
19

20

A2M2
A3M2

A4M2
A5M2
A6M2

Aquisição e atualização das Licenças para software de
virtual'
de Datacenter
Aquisição e atualização de Licenças de Gerenciador de Banco de
Dados
Aquisição e atualização de Licenças de Sistemas operacionais
servidores e
Aquisição e atualização de licenças de softwares de engenharia
Aquisição de licenças de softwares de apoio ao ensino para uso
em sala de aula e laborató · ·
Aquisição de software de edição de imagens, áudio e vídeo para
de
tos com atividades es íficas
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A8M2

Aquisição de licenças de software para envio de mensagens
automáticas e simultâneas para dispositivos móveis (Servidor

22
23

A9M2

Aquisição de licença de Software para Planejamento e Controle
de Auditoria
Aquisição e atualização de licenças para Pacote de software para
escritório
~~~~~

31

32
33

34

A3M4
A4M4
A5M4
A6M4

Apresentar a metodologia para toda o IFMA com foco no usuário
final
ia de software

Criar metodologia de identificação de necessidades e priorização
de desenvolvimento de sistemas
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~

A7M4

36
37
38
39

40
41
42

A2M5
A3M5

Definir os controles de segurança da informação de TIC

A4M5

Implantar os controles definidos

A5M5
A6M5
A7M5

Estabelecer procedimentos de inventário e classificação de ativos
de info
da TIC
Elaboração de Plano de Contingência para eventos críticos
e Comunica
da I
relacionados à
Promover palestras e treinamentos com os servidores sobre a
e Políticas de
da lnform
cia da
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45
46

A3M6
A4M6

Treinamento em gestão orçamentária de TIC

A2M7
A3M7

Realizar estudo de reestruturação da área de TIC e apresentar
sol
de reestrutu
ra a alta ad

52
53

A2M8

Criar estrutura formal de Gerenciamento de Projetos de TIC

A1MB

Elaborar estudo técnico qualitativo e quantitativo do quadro da
área de TI C, com vistas a fundamentar futuros pleitos de
de TIC
de

54
55
56

A3MB
A4MB
A5MB

62

Desenvolver plano de equalização de pessoal de TIC de acordo
com o tamanho de cada

Mapear os processos internos de TIC

59
60
61

Definir e formalizar procedimento de planejamento de contratação
de TIC e gestão de contratos, com base na IN04/2010 e o Manual
de
de So
de TI.

A2M9

Formalizar os processos internos de TIC

A3M9

Definir indicadores

A4M9

Definir método de avaliação e melhoria de processos
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63

64

67
68
69

A2M12
A3M12
A4M12

70
ASM

71

72

12

A6M12
A7M12

73

74

A8M12
A9M12

75

76
77

78
79

80
81

A10M12
A11M12
A12M12
A13M12
A14M12
A15M12

Elaborar um estudo sobre as melhorias necessárias na
infraestrutura de TIC
Renovar o parque computacional.
Aquisição de Notebooks, Ultra books, Tablets, Desktops, iMACs,
mm1com
ali in Ones e Workstations
Aquisição de Impressora tipo Laser (multifuncional) de pequeno e
grande porte, impressoras de crachás, Impressora de cupom (tipo
não fiscal etc
Criação e formalização do ambiente de desenvolvimento,
Atualização da infraestrutura do datacenter e servidores de rede
de forma a
iar todos os
·
icos
Aquisição de Equipamentos para departamentos com
necessidades específicas e diferentes das usuais, tais como,
ASSCOM, De de Cursos Técnicos, Biblioteca,
mônio, etc.
Aquisição/Contratação de equipamentos para suporte a
concursos e seletivos
Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio (projeto,
licenças de software, equipamentos, infraestrutura de rede e
trei
de barras
de Leitores de
I
de Modems 3G/4G
de Fax
de No break
ai
Aquisição de
ui na
Aquisição de Scanner
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82
83
84
85
86
87
88

A21M12
A22M12 Aquisição de Terminais de autoatendimento
Aquisição de Solução RFID para implantação de controles de

89

100

Consolidar e priorizar as demandas de sistemas
Implementar as demandas
Atualização, implantação, manutenção e suporte ao Sistema
Unificado de Ad
Pública - SUAP e seus módulos
Desenvolvimento da documentação dos módulos do SUAP
Instalação, treinamento, manutenção e suporte do Sistema de
Gestão Acadêmica em todos os campi e na Reitoria (QAcadêmico e SUAP-E
Integrar o SUAP com outros sistemas utilizados no Instituto e do
Governo Federal
Migração gradual do sistema de Gestão Acadêmica atual (Qo SUAP-EDU
Acadêm
Desenvolvimento de Tutorias e manuais de Usuários para os
sistemas institucionais
Desenvolvimento de novos módulos ou aquisição de softwares
definidos no PEI 2016-2020

103

Pesquisar novos canais eletrônicos de divulgação de informações
Aquisição de CODECs para videoconferência para os Campus
novos e Setores da Reitoria

93
94
95

A2M13
A3M13
A4M13
A5M13

96
97
98
99

A6M13
A7M13
A8M13

AM
2 14
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105
106

A5M14
A6M14

107

de sala permanente de videoconferência
Elaboração de Documentação e Tutoriais dos procedimentos de
da Videoconferência
Ampliação, treinamento e manutenção do Sistema de
videoconferência
Ampliação de solução VoiP (projeto, licenças de software,
equipamentos, infraestrutura de rede e treinamento) para reitoria
e todos os
Demais ações em conjunto com o Projeto Estratégico INTRANET
e IFMA no Mundo
Identificar e documentar padrão de plataformas e arquiteturas

109
110

A2M15

111

A3M15

112

A4M15

113

A5M15
A6M15

114
A7M15

115

119

Alinhamento e integração do AO dos Campus com a Reitoria
Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio (projeto,
licenças de software, equipamentos, infraestrutura de rede e
treina me
em todos os
e Reitoria
Ampliação e padronização de solução de Firewall (projeto,
licenças de software, equipamentos, infraestrutura de rede e
treiname
em todos os
e Reitoria
Demais ações em conjunto com o Projeto Estratégico Campus
Referência
Levantar necessidade de acesso e quantitativo de potenciais
usuários

117
118

Planejar a transição para os padrões definidos
Implementar padrão de plataformas e arquiteturas tecnológicas na
Reitoria e
do IFMA
Definir mecanismos de controle de plataformas e arquiteturas
icas

A2M16

Disponibilizar acesso à rede IFMA para casos de serviço externo

A3M16

Implantação de link redundante para todos os Campus
Realizar o monitoramento integrado de toda infraestrutura de TI
do IFMA
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AM
2 17

Implantação de ações de Gerenciamento Eletrônico de
122
Documentos GE
Customização do SUAP visando a diminuição da utilização de
A3M17 papel e adequação a projetos do Governo Federal (Assentamento
123
Funcional
Processo Eletrônico Nacional
AM
Demais ações em conjunto com os Projetos Estratégicos IFMA
4 17
Sustentável
e Processo Eletrônico
r--.,....,.,,....,--+-_,.....,,.....,-,_.J--,

A1M20
130

Aquisição de solução de câmeras para o monitoramento físico
(CFTV Digital) (projeto, licenças de software, equipamentos,
infraestrutura de rede e trein~I'Ylantn\
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Ações do PDTIC 2016~2018
' 60
53

~Ação

Realizada

~Ação

Continua

: 50

40

k::::mdlt\cao parcialmente
realizada

30

21

21

20

10

o

22
maii~Açilo

nâo realizada

4

Fr'J

--tinear
1

12.1

Considerações Finais sobre a avaliação

Analisando os resultados do PDTIC anterior, existem algumas situações que podem ser modificadas
na construção do PDTIC atual. Além da análise das necessidades e análise financeira, existem também
algumas outras lições que merecem atenção. Como muitas outras áreas, a Tecnologia da Informação é cheia
de incertezas que se refletem em altas variações de orçamentos e prazos. O planejamento para um período
de três anos pode sofrer muitos desvios de percurso devido às alterações no cenário de negócios. Por isso,
se torna necessário uma revisão periódica de todos os levantamentos para adequação à nova realidade.
O Guia de elaboração do PDTIC oferecido pelo SISP inclui um processo próprio de
acompanhamento, a qual se pretende adotar. Muitas vezes, as necessidades são descritas como melhorias
em termos subjetivos. As metas juntamente com seus indicadores fazem com que as necessidades possam
ser avaliadas de forma objetiva e sem vieses. No entanto, o que se notou no PDTIC anterior é que muitas
necessidades não estavam totalmente contempladas por metas. Por exemplo, tivemos situações em que
todas as metas de uma certa necessidade haviam sido cumpridas mas havia a percepção de que seria
necessário realizar mais ações para se ter a melhoria de fato. Portanto, é imprescindível a verificação mais
criteriosa das metas frente as necessidades a elas ligadas de forma que as necessidades possam ser
avaliadas da forma mais objetiva possível.
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Outra questão que precisa de avanços é a contabilização dos gastos. O registro incompleto de
operações de investimento e custeio dificulta o acompanhamento dos gastos estimados ao longo dos quatro
anos de vigência do PDTIC.
Outro item que merece atenção é a inexistência de uma priorização explícita das aquisições
planejadas. É cabível o esforço para se adotar alguma metodologia que classifique a importância dos ativos
que precisam ser adquiridos em relação as necessidades e metas a qual contemplam.
Por fim, tendo em mãos os resultados do PDTIC anterior, sabe-se o que ainda precisa ser feito e o
que precisa melhorar no processo de planejamento para os anos vindouros. Com este conhecimento, podese dar início, de fato, ao plano de ações para o PDTI2019-2023.

13.

ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO E COM A ESTRATÉGIA DE
GOVERNANÇA DIGITAL DO GOVENO FEDERAL
Os objetivos estratégicos foram extraídos do Mapa Estratégico do IFMA para, assim como os

documentos de referência, nortearem a elaboração do PDTIC:
•

Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica;

•

Implantar e desenvolver a gestão do conhecimento;

•

Intensificar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo educacional;

•

Promover formação continuada e adequada aos interesses institucionais;

•

Aprimorar a comunicação interna e externa.
A Estratégia de Governança Digital (EGO) foi elaborada em 2015 e abrange o período de 2016 a

2019. O instrumento foi regulamentado pela Portaria n° 68/2016 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP), a qual vinculasse ao Decreto n° 8.638/2016, que instituiu a Política de
Governança Digital.
O propósito da EGO é orientar e integrar as iniciativas de transformação digital dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal, por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da
melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da participação social.
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Orçamento

Processos
Interno

Processos
Interno

Aprimorar a aplicação de
recursos e investimentos em
TIC
Aprimorar o alinhamento do
gerenciamento de processos
organizacionais e serviços de
TI às melhores práticas de
mercado
Aprimorar o alinhamento do
gerenciamento de processos
organizacionais e serviços de
TI às melhores práticas de
mercado

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários e
captar recursos externos
Fortalecer a imagem
institucional

OE.02- Promover a
transparência por meio do
uso de TIC

Mapear e simplificar
processos de trabalho

OE.02 - Promover a
transparência por meio do
uso de TIC

Gestão de
Pessoas e
Infraestrutura

Desenvolver competências
técnicas e gerenciais da equipe
de TI para o atendimento as
estratégias da organização

Gestão de
Pessoas e
Infraestrutura

Desenvolver competências
Promover formação
técnicas e gerenciais da equipe ;
continuada e adequada aos
de TI para o atendimento as
interesses institucionais
estratégias da organização

Processos
Interno

Processos
Interno

Processos
Interno

transparência por meio do
uso de TIC

Desenvolver cultura
orientada para resultados

Desenvolver parcerias com
o setor produtivo e
, Fomentar a disponibilização e o i
instituições de ensino e
uso de dados abertos do IFMA
pesquisa nacionais e
internacionais
Fornecer, integrar e
compartilhar soluções de TIC
para otimização dos processos ! Ampliar e integrar ensino,
pesquisa e extensão
de negócio das áreas
administrativas, ensino,
pesquisa e extensão
Fornecer, integrar e
compartilhar soluções de TIC
Implantar e desenvolver a
para otimização dos processos ,
gestão do conhecimento
de negócio das áreas
?dn1inistrativas, ensino,

OE.03- Ampliar a oferta e
aprimorar os serviços
públicos por
Meio da transformação
digital
OE.03- Ampliar a oferta e
aprimorar os serviços
públicos por
Meio da transformação
digital
OE.01 -Fomentar a
disponibilização e o uso de
dados abertos

OE.04- Compartilhar e
integrar infraestruturas,
dados, processos,
Sistemas e serviços
OE.04 -Compartilhar e
integrar infraestruturas,
dados, processos,
Sistemas e serviços
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Resultados
Institucionais

Processos
Internos

Processos
Internos

pesquisa e extensão
Fornecer, integrar e
compartilhar soluções de TIC
para otimização dos processos
de negócio das áreas
administrativas, ensino,
pesquisa e extensão
Fornecer, integrar e
compartilhar soluções de TIC
para otimização dos processos
de negócio das áreas
administrativas, ensino,
pesquisa e extensão
Fornecer, integrar e
compartilhar soluções de TIC
para otimização dos processos
de negócio das áreas
administrativas, ensino,
pesquisa e extensão

Gestão de
Pessoas e
Infraestrutura

Garantir a atualização e
adequação da infraestrutura,
sistemas e serviços de TIC

Gestão de
Pessoas e
Infraestrutura

Garantir a disponibilidade de
sistemas e serviços de TIC
essenciais ao IFMA

Processos
Internos

Implantar mecanismos de
apoio a tomada de decisões

Processos
Internos

Implantar mecanismos de
apoio a tomada de decisões

Processos
Internos
Processos
Internos

,,_4,,_,
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Contribuições inovadoras
para o avanço científico,
tecnológico e produtivo

OE.04- Compartilhar e
integrar infraestruturas,
dados, processos, sistemas
e serviços

Intensificar o uso de
tecnologias e metodologias
inovadoras no processo
educacional

OE.04- Compartilhar e
integrar infraestruturas,
dados, processos, sistemas
e serviços

Ampliar e diversificar as
atividades voltadas à
educação inclusiva e à
distância

OE.04- Compartilhar e
integrar infraestruturas,
dados, processos, sistemas
e serviços

OE.04- Compartilhar e
integrar infraestruturas,
dados, processos, sistemas
e serviços
OE.04- Compartilhar e
Adequar e consolidar a
integrar infraestruturas,
infraestrutura acadêmica,
, dados, processos, sistemas
' administrativa e tecnológica
e serviços
OE.02- Promover a
Implantar e desenvolver a
transparência por meio do
gestão do conhecimento
uso de TIC
OE.02- Promover a
Integrar e otimizar as ações
transparência por meio do
de planejamento e gestão
uso de TIC
Adequar e consolidar a
infraestrutura acadêmica,
' administrativa e tecnológica

Melhorar a comunicação, a
transparência e as informações ; Aprimorar a comunicação
gerenciais dos projetos,
'
interna e externa
serviços e sistemas de TIC
Promover a segurança da
Fortalecer a imagem
institucional
informação

OE.02- Promover a
transparência por meio do
uso de TIC
OE.03- Ampliar a oferta e
aprimorar os serviços

'
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públicos por
Meio da transformação
digital
14.

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
As necessidades citadas neste PDTIC foram priorizadas pela técnica GUT, acrônimo para Gravidade,

Urgência e Tendência. Os termos citados podem ser definidos da seguinte maneira:
•

Gravidade: Representa o dano ou prejuízo que a situação acarreta.

•

Urgência: Representa o tempo de que se dispõe para resolver a questão e responde por duas
categorias de tempo: Quantidade e Qualidade.
o Quantidade é a disponibilidade do tempo relacionado ao prazo;
o

•

Qualidade é a disponibilidade do tempo relacionada à oportunidade do momento.

Tendência: representa o que poderá acontecer se nada for feito a respeito, neste caso responde
pelos aspectos ou fatores mais desvantajosos da situação.
As necessidades receberam pontos de acordo com os seguintes critérios:

~~J;g~gN~~t\~~~~~~~

Sem tendência de piorar
2

: Pouco Grave

3

. Grave

4

Muito Grave

5

Extremamente Grave

Pouco Urgente
, : O mais rápido possível

; É urgente
A

i

Irá piorar em longo prazo
: Irá piorar em médio prazo
· Irá piorar em curto prazo

.•

Precisa de ação imediata

Irá piorar imediatamente
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As necessidades identi~icadas foram as seguintes:
NECESSIDADES DE INFORMAÇOES
Normativos (Intranet, manutenção de equipamento, Compartilhamento de dados, Atualização da PoSIC,
Operacionais, Backup; Descarte de equipamentos; Atribuição dos servidores de TI, Padronização de
,;~ompras de TI C, Padronização de sistemas~softvyaE~S e equipamentosparaos Campus)
..
N2 1 Melhoria na divulgação dos serviços e níveis de serviços de TIC (divulgação do Portfólio de serviços),
divulgação dos serviços oferecidos pelo e-mail institucional
N3
Divulgar a Disponibilidade dos módulos disponíveis no SUAP e infraestrutura necessária para
i iCT1plantação nosCarnpi
N4 . . DiSP<?~ibili?ação de lnforrrlaç~es para a toma9a de decisão '(Ex: relatórios de execução orçamentária)
NS
Disponibilização de manuais divididos por módulos do SUAP
~·" NEi-- ,-calllpanhãs de DivUlgação daPoSICe conscientização dos usuãrios a alunos e servidores
N7
Melhoria na Gestãq de contrato~ de TIC e níveis deserviços
f
NS .Integração do SUAP EDU ao Portal para disponibilização de informações acadêmicas (calendário
, pedagógico, horários, disciplinas, projetos, etc.)
N9 ! fv1elhqria noportal para facilitar o serviço de informação ao cidadão
' N1o~ "oisponlbilizaç~o·de informações sobre Contratos Administrativos, IN, regulamentos e portarias do IFMA
I
; (Portal)
. N11 i Melhoria e/ou divulgação dos meios de comu.nicação CTIC~~DiGTI~~Servidores~~Aiunos
I~· N12 , Promover eventos para apresentação e conscientização das normativas de TI aos servidores, alta gestão
• e.ªJune>s. (IN 04, etc)
N13
Melh.Q!:fUtro e definição de nível de acessopara informações sigilosas
N14
Informações sobre quantitativo de servidores, alunos e equipamentos
NECESSIDADES DE SISTEMAS
N15
'Novo
módulo
de
Compras
f'~''" '
: N16
N~vo mc)dulo de l~ternacíonalização
;-~·N17
Novo módulo de Biblioteca
I N1S Melhoria do módulo de editais de Extensão
L .......... .
N19 Alertaaos.gestores
caso oprocessõ f.i.que inativo or determinado tempo
...
N20 .~.Atualização domódulo Saúde para contemplar perfis por área (médico, psicólogo, etc
N21 · Novo módulo de Banco de Talentos
N22
Novo módulo de SCDP (diárias e passagens)
N23 · Disponibilização Central de Serviços para demais setores
N24 · Atualização do Módulo de RH para suportar avaliação e progressão funcional dos docentes e TAEs
N25
Integração do SUAP C()m a receita Federal (CPF)
N26
Necessidade de espaços no SUAP para feedback dos usuários
N27
Melhoria do módulo patrirr~onial no SUAP
N28
Melhoria do módulo CFS
I

1

P.

,.,

I

,

"

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
1 - N29
Melhoria dos módulos Processo Eletrônico
. N30 ! Funcionalidades de Intranet
:-L. N3'1.. . ~t· Módlllo-de Gestão-de Tarefas
N32
Novo módulo no SUAP para criação e gerenciamento do inventário de TIC
N33 . Módulo para controle das comissões internas (membros, trabalhos realizados, relatórios etc)
N34
fv1<)dulo qe gestãq de im<)veis.
N35
Módulo seleção de bolsistas
-~~6 ___ Módulo de cálculo de pagamentos
N37
Módulo-de gestão da-estratégia
· N38
Módulo de recadastramento de servidores
I N39 Módulo de editéiis de'êapacitação .
[ N40
Módulo banco de avaliadores de trabalhos do Programa de Bolsa Artístico Cultural
1 N41
Módulodesusfentabilidade ·
·
·
I N42
M<)dul()empre.~ajúnior . . . . . ..
1
N43 Módulo de Superv.isão Pedagógica
N44
Preenchimento off-line
N45
Autoatendimento aos alunos
N46 . Contabilização de horas trabalhadas pelos professores (plano de atividades dos docentes)
N47 ~ Mapa para que os coordenadores/gestores do campus possam acompanhar a alimentação dos diários
, por área/disciplina/profes~or com alertas por inatividade de diários ativos por notas e frequências
:. Melhoria qo contrai~, p~eenchimento e entrega de diários
, Registro de co,ntr~le de acesso dealuno.s
· Construção de horários e controle de registro de aulas dadas, permuta de horários, aulas não
ministradas, que possa ser gerado relatório semanal ou mensal de déficit de carga horaria por disciplina
e turma
.Melhoria nosfiltr()s de frequência de alunos para gerar relatório para pagamento de auxilio estudantil
-~~?__ ,_~elatórios esta~~ti~.o~~(n9mero de matricul~dos, evadi~os, cotista etc)
N53
Processo de recebimento e aprovação de Planos de curso
N54 · Calendários acadêmicos dos campi
N55 . Aprimoramento do SUAP, com a construção de novos módulos, dentre eles: atas para conselhos de
classes, atualização das ocorrências disciplinares discentes
Melhor gestão dos documentos no site
N57 · ·Melhoria nos mecanismos de busca
N58 __~Jv1elhor o!ganizaçãg e disponibilização das informações
; N59
Ferramenta para desenvolvimento de Newsletter ·
;··- N60 · • Ferramenta para Pesquisa do Setor de Comunicação (módulo enquete)
N61
Portal da Transparência
N62
Portal de cursos
N63 ... .,.Portal.MemoriaiiFMA
N64 . Portal de grupos de pesquisa
1 N65
Portal de revistas eletrônicas

L__
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N66 ..• ~anutenção do Portal de dados abertos
N67- · Melhor disponibilidade e velocidade do SUÃP ··
N68 Ampliação das funcionalidades do SUAP Mobile(ProjetoRádio e TV IFMA)
l. N69 lmplantas;ão de processos deJestes Monitoramento dosserviços e sistemas
: N70 Melhor acompanhamento da DiGTI aos Campus (orientação e suporte)
1
.N71
Suporte da TIC para eventos externos
N72
Suportepara os equipamentos MAC
N73
C~iagão e/ou aquisição de serviço para controle de acesso físico
N74
Implantar, padronizar e melhorar a infraestrutura de redes (Servidores de Arquivos, WSUS, WDS,
.. ªac~up, antiví~us, VQIP(telefoQia, et~) . . . . . . .
... . . . . . . . . .
..
.. .. .
.
,. N75
Integração dos sistemas mantidos pelo JFMA com plataformas externas {SIAPE, SIASG, SCDP, SIAFI,
CAPE$, SEI, comprasnet, SISTEC, EDUCASENSO, Nilo Peçanha e CENSup)
N76
E~pegição cjeoficio con1 assinat~ra ~letrônica (E~. SEI)
i N77 lmplantaçãodo ponto eletrônico
N78
Definição de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas contemplando padrões do Governo Federal
i N79
Sistema unificado para divulgação dos eventos (Melhoria nâ divÚigação de eventos)
N80
lrT1plantªção do NOV() Sistema de Seletivo (SGC)
N81 ,, Siste~a de acompanhamento de egressos ·
N82
Implantação de CFTVem todos os Campus
Office
365 parâ alunos
·
N83
N84
lntegr9ção das credenciais do SUAP, A[), e-mail
Implantar
EDU ROAM
.
.
..
N85
N86 , Aprimoramento acessibilidade nos sistemas institucionais
. .. . .
.
NECESSIDADES DE INFRÀESTRUTÚRA
:Melhoria e ampliaç?~·cja disponibilidade da cobertura da rede sem fio (Wi-fi), em todas as áreas
· Equipamentos (Impressora colorida, computadores, tablet, notebooks, servidores de rede, appliance de
, firewall, nobreak, access point, controladora wireless, storage, gateway FXO/FXS e telefone IP, etc
l Equipamentos backups para substituição eventual
.Aprimoramento da verôcidade de conexão à internet càrn aumento da velocidade d() link de internet e
implementação de link redundante
N91
Aumento da capacidade de armazenamento e backup de dados dos sistemas de informação
N92 : Aquisição de equipamentos para solução de câmeras (CFTV)
N93
Atualização e/ou expansão da rede cabeada
N94 ' Datâcenter Institucional para garantir desempenho e disponibilidade dos serviços
N95
Pacjronização da inf~aestrutura mínima para os Campus
Implantar e/ou melhorar o gerenciamento de energia das salas com equipamentos de TIC
N96
Implantar e/ou melhorar o-sistema de refrigeração das salas com equipamentos de TIC
N97
Espaço
físico adequado para manutenção e atendimento de servidores, alunos e visitantes e sala para
N98
alocação dos equipamentos
Padronização dos laboratórios de informática do IFMA, desde a infraestrutura a normativos
N99
.
NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO
1

e

i''"'

1
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N100 LGgn.trataç~~ de S~rviço de at~ndimento ao usuário(Service Desk)
' ~N101 Contratação de Serviço de digitalização de grandes volumes
N102 Atualização ou aquisição de software (Sistema de monitoramento e gerência de máquinas dos
laboratórios de informática, Softwares de suporte ao data Center Institucional, Softwares para
Programação Visual, Softwares para a produção audiovisual, aquisição de licenças para S. O, suite de
I
,
escritc)rio
e software~ para uso acadêmico)
I.
i
Con.tratação d~solução de rede sem fio
Aquisição de ferramentas (não sistemas) para suporte em microinformática
Aquisição de gerador de energia
Aquisição de material de consumo
, ContratéJção de empresa para atualização/expansão da rede cabeada
. N1 08 .."'LAguisiçªo9e e_g~ip~rT]~ntos e/ou consultoria para implantação de CFTV
N109 Contratação de serviço técnico especializado para manutenção de equipamentos (Lousa digital,
'· _datashow, estabilizador, nobreak, etc.)
L Contratar outsourcing de impressão
; Contratação de link de internet
Consultoria técnica especializada "EM SERVICOS DE TECNOLOGIA";
. .Contratação de empresa para serviços de recebimento, envio e tratamentode mensagens SMS
NECESSIDADE DE PESSOAL
..... Aurr1ento da força de trabalho da DIGTI
Aumento da equipe de TIC nos campi
-.Padronização do quantitativo de servidores de TIC para os Campi (equipe mínima e adequação de
acordo com as d~mandas)
Capacitação para servidores de TIC (sistemas institucionais, IN04, novos servidores, demais
capacitações técnicas, (Treinamentos incompany,_congressos, feiras e workshops na área de TIC)
: Capacitação para servidores (usuários) nos sistemas institucionais, professores no sistema acadêmico e
alunos
N117 Programa de estágio/bolsa para área de TIC
Após o levantamento das necessidades, utilizamos a matriz GUT, de acordo com os critérios de
Gravidade, Urgência e Tendência apresentados pela ferramenta. As necessidades com maior pontuação
foram selecionadas como prioritárias para o período de vigência do PDTIC:

NECESSIDADES PRIORIZADAS
'""=-N2 -="~Melhoria n~"divuÍgaÇãõ"(Jõ5'sén;TÇos-êniveis de~er~fÇo;dê TI c·=(. .d·-··i·v'"u""lgação do Po~ttóiiô'"de" s~rviÇàsT"-'
divulgação dos serviços oferecidos pelo e-mail institucional
N3
Divulgar a Disponibilidade dos módulos disponíveis no SUAP e infraestrutura necessária para
implantação nos Campi
N4
Disponibilização de Informações para a tomada de decisão (EX> relatórios de execução orçamentária)
N7
Melhoria na Gestão de contratos de TIC e níveis de serviços
i

i

=- ""

N36
N74
N55
N82
N29
N24
N37
N46
N61
N67
N73
N77
N87
N90

N94
N95
N88
N91
N92
N111
N108
N100
· N105
N107
N109
N110
N112
N113
N114
N115
N118
N119
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Módulo de cálculo de pagamentos
Implantar, padronizar e melhorar a infraestrutura de redes (Servidores de Arquivos, WSUS, WDS,
Backup, antivírus,VOIP/telefonia, etc};
Aprimoramento do SUAP, com a construção de novos módulos, dentre eles: atas para conselhos de
, classes, atualização das ocorrências disciplinares discentes
Implantação de CFTV em todos os Campus;
Melhoria dos módulos Processo Eletrônico
Atualização do Módulo de RH para suportar avaliação e progressão funcional dos docentes e TAEs
Módulo de gestão da estratégia
·
Contabilização de horas trabalhadas pelos professores (plano de atividades dos docentes)
Portal da Transparência
Melhor disponibilidade e velocidade do SUAP
: Criação e/ou aquisição de serviço para controle de acesso físico;
Implantação do ponto eletrônico
: Melhoria e ampliação da disponibilidade da cobertura da rede sem fio (Wi-fi), em todas as áreas
Aprimoramento da velocidade de conexão à internet com aumento da velocidade do link de internet e
implementação de link redundante
··Datacenter Institucional para garantir desempenho e disponibilidade dos serviços
·. Padronização da infraestrutura mínima para os Campus
· Equipamentos (Impressora colorida, computadores, tablet, notebooks, servidores de rede, appliance de
firewall, nobreak, access point, controladora wireless, storage, gateway FXO/FXS e telefone IP, etc
Aumento da capacidade de armazenamento e backup de dados dos sistemas de informação
, Aquisição de equipamentos para solução de câmeras (CFTV)
Contratação de link de internet
Aquisição de equipamentos e/ou consultoria para implantação de CFTV
Contratação de Serviço de atendimento ao usuário (Service Desk)
' Aquisição de gerador de energia
Contratação de empresa para atualização/expansão da rede cabeada;
Contratação de serviço técnico especializado para manutenção de equipamentos (Lousa digital,
. datashow, estabilizador, nobreak, etc.)
Contratar outsourcing de impressão
. Aumento da força de trabalho da DIGTI
Aumento da equipe de TIC nos campi
Padronização do quantitativo de servidores de TIC para os Campi
Capacitação para servidores de TIC
. Consultoria técnica especializada "EM SERVICOS DE TECNOLOGIA";
Contratação de empr~sa para serviços de recebimento, envio e tratamento de mensagens SMS

15.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
PLANO DE METAS E AÇÕES

A fim de atender às necessidades enumeradas na sessão anterior, a EqPDTIC definiu metas,
indicadores e ações. As metas estão diretamente relacionadas às necessidades, os indicadores são os
instrumentos para medir o quão perto se chegou das metas, e as ações são as atividades que devem ser
desempenhadas para que se atinja uma determinada meta (cabe ressaltar que os indicadores são
apresentados de forma acumulada, ou seja, se foram atribuídos os valores "70%" e "100%", significa que
deve ser obtido 70% do indicador no ano de 2019 e os 30% restantes no ano de 2020).
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ID

NINF

02

NINF
03

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

N2

NJ

Melhoria na divulgação dos
serviços e níveis de serviços
de TIC (divulgação do Portfólío
de serviços), divulgação dos
serviços oferecidos pelo e-mail
institucional.

Divulgar a disponibilidade dos
módulos disponíveis no SUAP
e infraestrutura necessária
para implantação nos Campi

META
ID

M1

DESC.META

Catálogo de serviços
de TIC atualizado e
divulgado

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021

AÇÕES

2022

ID

30%

40%

10%

10%

catálogo

A1 4
·
M2

Manual de
infraestrutura para
implantação de cada
módulo do SUAP nos
Campi

30%

30%

20%

SIST

GOV

SIST

20%

manual

A2.2

GOV

SIST

A2.3

-Campanha de divulgação do Manual

GOV

SIST

GOV

SIST

GOV

SIST

GOV

SIST

GOV

SIST

GOV

SIST

GOV

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SI ST

%de

NINF
04

N4

M3

Relatórios gerenciais
disponibilizados

implantação e
customização

75%

A3.2

25%

da ferramenta

A3.3

(BI)

A3.4
%de

A4.1

implantação e

NINF
07

N7

Melhoria na Gestão de
contratos de TIC e níveis de
serviços;

M4

Módulo de contratos
para TIC implantado

customização
da ferramenta

50%

50%

A4.2

(módulo de
contratos de

NSO 1 N15

Novo módulo de Compras

MS

- Prospectar e avaliar ferramentas e
tecnologias de 8.1.
(Business
lntelliQence)
- Definir modelo do ambiente e
ferramentas adequadas às estruturas
de dados dos sistemas integrados do
IFMA
- Customizar modelos de relatórios
Realizar
capacitação
nas
ferramentas e tecnologias a serem
adotadas
- Customização do módulo de contrato
do SUAP para contratos de TIC
- Levantamento dos contratos de T/C
existentes e atualização no sistema
módulo de contratos

TI)
A5.1

Desenvolver e
implantar módulo de
compras no SUAP.

-

GOV

A3.1
Disponibilização
de
Informações para a tomada de
decisão (EX> relatórios de
execução orçamentária);

ÁREA TIPO

-Elaborar campanhas de publicação e
divulgação das soluções de TIC
- Identificar e documentar plataformas
e arquiteturas tecnológicas de cada
um dos módulos
- Publicar o manual de infraestrutura
doSUAP

A2.1

%de módulos
publicados no

DESCRIÇÃO

Mapear processo de gestão de GOV
SIST
serviços de TIC
- Estabelecer processo formal de GOV
SIST
10%~---·--~G~es~tã~o~d~o~C~at~álo~)~~o~de~S~e~rv~'iç~cos~--+-----~--~
A1.3
Tl~laborar inventário de serviços de GOV
SIST

A1· 1
A1 2

% de serviços
publicados no

2023

%de
implantação da
ferramenta

50%

20%

10%

1O%

1O%

A5.2
A5.3

- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobre o
módulo;
.---....
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ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

A5.4

- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Analisar as possíveis soluções
disponíveis no mercado
- Customizar €lu desenvolver a solução
de biblioteca
-Implantar solução- Projeto Piloto

A6.1
NS03 N17

NS07 N21

Novo módulo de Biblioteca

Novo módulo de Banco de
Talentos

M6

M7

Implantar uma solução
%de
sistêmica de gestão de implantação da
biblioteca.
ferramenta

Desenvolver e
implantar módulo de
Banco de talentos no
SUAP

5%

25% 40%

%de
implantação do 50% 50%
módulo

15%

15%

A6.2
A6.3
A6.4
A7.1
A7.2

-

-

A7.3
A7.4
A8.1

NS10 N24

Atualização do Módulo de RH
para suportar avaliação e
progressão funcional dos
docentes eTAEs

MS

Módulo de RH com
%de
avaliação e progresso
implantação do 80% 10% 10%
funcional dos docentes
módulo
eTAEs

A8.2

-

A8.3
A8.4
A9.1

NS14 N28

Melhoria do módulo CFS

M9

Implantar módulo CFS

%de
implantação do 50% 50%
módulo

A9.2

-

-

A9.3
A9.4
A10.1

NS15 N29

Melhoria
dos
módulos
Processo Eletrônico

M10

Módulo de processo
eletrônico implantado

%de
implantação do 50% 20% 10%
módulo

10%

10%

A10.2
A10.3

- Capacitação
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobre o
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobre o
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobreo
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
-Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobreo
módulo;

ÁREA TIPO
SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI
SI
SI

SIST
SIST
SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SJST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST
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ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

NS16 N30

META
ID

M11

Funcionalidades de Intranet

DESC.META

Customizar o SUAP
com novas
funcionalidades para
melhoria da
comunicação interna

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

%de
implantação
50% 50%
das novas
funcionalidades

AÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

A10.4

- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Levantamento de requisitos das
novas funcionalidades
Desenvolvimento
das
funcionalidades
- Implantação das funcionalidades
Divulgação
das
novas
funcionalidades
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobreo
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
-Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobreo
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Realizar o levantamento de
requisitos no Setor de Pagamentos;
- Elaborar o plano de desenvolvimento
do módulo de Cálculo de Pagamento;
- Implantar o módulo de Cálculo de
Pagamento;
- Capacitar Equipe do Setor de
Pagamentos no referido módulo;
- Realizar Monitoramento e Controle
- Realizar o levantamento de
requisitos junto à alta gestão;
Elaborar planejamento para
desenvolvimento do módulo de
Gestão Estratégica;

A11.1
-

-

-

A11.2
A11.3
A11.4
A12.1

NS17 N31

Módulo de Gestão de Tarefas

M12

Módulo de gestão de
tarefas implantado

%de
implantação do 50% 50%
módulo

A12.2

-

-

A12.3
A12.4
A13.1

NS18 N32

Novo módulo no SUAP para
criação e gerenciamento do
inventário de TIC (nova
funcionalidade)

Implantar ferramenta de
%de
gerenciamento de
implantação da
M13
inventário de TIC e
ferramenta
integrar ao SUAP

A13.2
5%

10% 45%

40%
A13.3
A13.4
A14.1

NS22 N36

Módulo de
pagamentos

cálculo

de

M14

Desenvolver e
implantar o módulo de
cálculo de pagamento
noSUAP

%de
implantação do 90% 10%
módulo

A14.2

-

-

-

A14.3
A14.4
A14.5

NS23 N37

Módulo de
estratégia

gestão

da

Desenvolver e
%de
M15 implantar o módulo de implantação do
gestão da estratégia no
módulo

100
%

A15.1

-

-

-

A15.2

ÁREA TIPO
SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

r

Ac

ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

SUAP.

AÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

A15.3

- Implantar o módulo de Gestão
Estratégica;
- Capacitar Equipe de Gestão no
referido módulo
- Realizar Monitoramento e Controle
Realizar o levantamento de
requisitos
no
Setor
de
Recadastramento de Servidores;
- Elaborar planejamento para
desenvolvimento do módulo de
Recadastramento de Servidores;
- Implantar o módulo de
Recadastramento de Servidores;
Capacitar
Equipe
de
Recadastramento de Servidores no
referido módulo
- Realizar Monitoramento e Controle
A3.0.1 Elaborar levantamento de
requisitos para desenvolvimento da
funcionalidade de preenchimento offline de diários;
A3.0.2 Elaborar planejamento para
desenvolvimento da furJÇ_ão;
A3.0.3 Implantar a funcionalidade de
preenchimento off-line no módulo de
Ensino;
A3.0.4 Capacitar os usuários que
utilizaram a funcionalidade;
A3.2.1 Realizar levantamento das
necessidades
especificações
e
técnicas e legais do Plano de
Atividades Docentes junto ao setor de
Ensino que contemple entre outras
atividades o controle de horas
trabalhadas pelo docente;
A3.2.2 Elaborar planejamento para
desenvolvimento de um no módulo no
SUAP de Plano de Atividades
Docentes;
A3.2.3 Implantar o módulo Plano de
Atividades dos Docentes;

A15.4
A15.5
A16.1

NS24 N38

Módulo de recadastramento
de servidores

M16

Desenvolver e
implantar o módulo de
recadastramento de
servidores no SUAP

%de
implantação do 30% 70%
módulo

A16.2

-

-

-

A16.3
A16.4
A16.5

NS30 N44

Preenchimento off-line

Desenvolver e
implantar a função de
preenchimento off-line
M17
dos diários escolares
no módulo de ensino
no SUAP

A17.1
%de
implantação do 30% 60% 10%
módulo

-

-

A17.2
A17.3
A17.4

A18.1
NS32 N46

Contabilização de horas
trabalhadas pelos professores
(plano de atividades dos
docentes);

M18

Implantar no SUAP
módulo de plano de
atividades docentes

%de
implantação do 90% 10%
módulo

-

-

A18.2
A18.3

ÁREA TIPO

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST
.....

.\Lr'
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ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

NS36 NSO

NS42 N56

Construção de horários e
controle de registro de aulas
dadas, pennuta de horários,
aulas não ministradas, que
possa ser gerado relatório
semanal ou mensal de déficit
de carga hora ria por disciplina
e tunna;

Melhor
gestão
documentos no site;

dos

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

Desenvolver e
implantar
%de
funcionalidade de
implantação da
M19 construção de horário e
nova
controle de aulas dadas
funcionalidade
no módulo de ensino
do SUAP

Melhoria no layout e
M20 mecanismos de buscas
no Portal

nível de
satisfação do
usuário

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

A_ÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

A18.4

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

A19.3

A3.2.4 Divulgar o módulo e capacitar o
p_úblico alvo para utilização do módulo;
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobre o
módulo;

SI

SIST

A19.4

- Realizar capacitação e implantação
do módulo.

SI

SIST

A20.1

- Identificação das oportunidades de
melhorias
- Elaborar questionário para avaliação
do nível de satisfação do usuário
- Aplicar pesquisa para avaliação TO
(nível de satisfação)
- Implementar as melhorias
- Aplicar pesquisa nível de satisfação
(anual)
Levantar
necessidades
de
transparência de dados
- Verificar padrões de portais de
transparência de outras instituições
- Definir as seções e o layout do portal
- Realizar a coleta e organização das
informações
- Padronizar a coleta automática de
dados a partir do SUAP e outros
sistemas
- Desenvolver formulário de contato
para identificar novas demandas de
transparência/dados abertos
- Desenvolver scrip!/relatório para
identificar as seções mais acessadas
para possibilitar constante melhoria da
acessibilidade do site
- Realizar campanha de divulgação
junto á ASCOM sobre a evolução e
características do novo portal de

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

A19.1
A19.2
5%

10% 45%

40%

-

A20.2
50% 20% 30%

-

-

A20.3
A20.4
A20.5
A21.1
A21.2
A21.3
A21.4

NS47 N61

Portal da Transparência;

M21

Portal da transparência
aperfeiçoado e
divulgado

%Implantado
do Portal

A21.5
30% 50% 20%

-

A21.6
A21.7
A21.8

ÁREA TIPO

\v-

-..

ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES
ID

A22.1
NS48 N62

Portal de cursos;

M22

Portal de cursos
disponível

% Implantado
do Portal

A22.2
10% 30% 20%

25%

25%
A22.3
A22.4
A22.5
A23.1

NSSO N64

Portal de grupos de pesquisa;

M23

Portal de grupos de
pesquisas disponível

% Implantado
do Portal

100
%

-

-

-

A23.2

-

A23.3
A23.4
A23.5
A24.1

NS51 N65

Portal de revistas eletrônicas;

M24

Portal de revistas
eletrônicas disponível

%Implantado
do Portal

100
%

-

A24.2

-

-

-

A24.3
A24.4
A24.5
A25.1

NS52 N66

Manutenção do Portal de
dados abertos

To tal de base
de dados
Portal de dados abertos
M25
aperfeiçoado e
abertas I total 30% 50% 20%
divulgado
de bases de
dados do IFMA

A25.2
A25.3

-

-

A25.4
A25.5
A25.6

DESCRIÇÃO
transparência
- Definir informações que seriam
disponibilizadas no Portal
- Coleta e padronização de
informações junto aos Campi e Pro
Reitoria de Ensino
-Definir layout do Portal
- Implementação do Portal
- Divulgação do Portal
- Definir informações que seriam
disponibilizadas no Portal
- Coleta e padronização de
informações junto à PRPGI
- Definir layout do Portal
- Implementação do Portal
-Divulgação do Portal
- Definir informações que seriam
disponibilizadas no Portal
- Coleta e padronização de
informações junto à PRPGI
- Definir layout do Portal
- Implementação do Portal
- Divulgação do Portal
Levantar
necessidades
de
transparência de dados de acordo
com o plano de dados abertos
- Verificar padrões de portais de
transparência de outras instituições
- Definir as seções e o layout do portal
- Realizar a coleta e organização das
informações
- Padronizar a coleta automática de
dados a partir do SUAP e outros
sistemas
- Desenvolver formulário de contato
para identificar novas demandas de
transparência/dados abertos

ÁREA TIPO

SI

SIST

SI

SIST

SI
SI
SI

SIST
SIST
SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI
SI
SI

SJST
SIST
SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI
SI
SI

SIST
SIST
SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

""SIST} 1--

'v-
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ID

META

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES
ID

A25.7

A25.8
A26.1

NS53 N67

Melhor disponibilidade
velocidade do SUAP

e

Disponibilidade do
SUAP melhorada e
acompanhada em
M26
tempo real em todos os
campi

Reduzir a
quantidade de
alertas de
incidentes do
SUAP

A26.2
em em em
50% 70% 80%

-

-

A26.3

A26.4

NS54 N68

Ampliação das funcionalidades
do SUAP Mobile (Projeto
Rádio e TV IFMA)

Novas funcionalidades
referentes aos Projetos % implantação
50% 50%
Rádio e TV IFMA
das novas
M27
disponíveis no SUAP funcionalidades
Mobile

A27.1

-

-

-

A27.2
A27.3
A28.1

NS59 N73

Criação e/ou aquisição de
serviço para controle de
acesso físico;

M28

Controle de acesso
físico nos campi e
reitoria implantado

%de Campi
com controle de
acesso

A28.2

o

10% 10%

10% 20%
A28.3
A28.4

DESCRIÇÃO
- Desenvolver script/relatório para
identificar as seções mais acessadas
para possibilitar constante melhoria da
acessibilidade do site
- Realizar campanha de divulgação
junto à ASCOM sobre a evolução e
características do novo portal de
transparência
- Levantar informações sobre
principais momentos de instabilidade
do sistema
- Fazer levantamento do hardware
alocado para o SUAP e criar plano de
atualização
- Determinar técnicas de software a
serem utilizadas para melhoria do
desempenho
- Implantar o monitoramento de
disponibilidade remoto, em cada
campus, para acompanhar em tempo
real as dificuldades de acesso com
base na experiência local do usuário
quais
Levantamento
de
funcionalidades seriam agregadas à
plataforma mobile
- Elaborar planejamento para
desenvolvimento da função;
Implantar
a funcionalidade
identificadas anteriormente
Realizar
levantamento
de
necessidades de controle de acesso
físico nos campi
- Elaborar termo de referência com
base nas necessidades levantadas

- Realizar estudo do custo de
implantação e possibilidade de adoção
nos campi, com o objetivo de dividir o
projeto em níveis de controle e
implantação
- Executar processo de compra no
formato de IRP para adesão pelos

ÁREA TIPO

SI

SIST

SI

SIST

INFRA SIST
INFRA SIST
INFRA SIST

INFRA SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI
SI

CAM
Pl
CAM
Pl

SI

CAM
Pl

SI

~~
)

ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC. META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

ÁREA TIPO

campi interessados
Desenvolver um projeto de
padronização dos serviços que serão
implantados e mantidos pelos Campi e
Reitoria

INFRA

A29.2

Avaliar
os
serviços
em
funcionamento nos Campi e Reitoria

INFRA

A29.3

-Solicitar aquisição de equipamentos

INFRA

A29.4

- Implantar e/ou melhorar os serviços
de acordo com a padronização

INFRA

A30.1

-Definir o método a ser usado (cartão,
biométrico e/ou online)

SI

A30.2

-Aquisição dos equipamentos

SI

A30.3

Implantar
o
sistema
de
gerenciamento de ponto eletrônico

SI

A29.1

NS60 N74

NS63 N77

NS64 N78

Implantar,
padronizar e
melhorar a infraestrutura de
redes (Servidores de Arquivos,
WSUS,
WDS,
Backup,
antivírus, VOIP/telefonia, etc):

Implantação
eletrônico

do

ponto

Definição de Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas
contemplando padrões do
Governo Federal;

Padronização e
acompanhamento da
M29
melhoria da
infraestrutura de redes
dos campi e reitoria

%de Campi
padronizado

Ponto eletrônico
%dos Campi
M30 implantado nos campi e
com ponto
reitoria
eletrônico

Nível de
Elaborar metodologia e
M31
maturidade em
implantar
Gestão de TI

20% 20% 20%

20% 80%

2

3

-

4

20%

-

5

20%

-

-

A31.1
A31.2
A32.1

NS65 N79

para
Sistema
unificado
divulgação dos eventos
(Melhoria na divulgação de
eventos);

Sistema unificado de
M32 divulgação de eventos
disponível

% implantação
70% 30%
do sistema

A32.2

-

-

A32.3
A32.4

NS66 N80

Implantação do Novo Sistema
de Seletivo (SGC);

M33

Implantação de nova
% implantação
plataforma unificada de
do sistema

-

-

70%

30%

-

A33.1
A33.2

Elaborar
metodologia
com
parâmetros de níveis de maturidade:
a. nível 1 inicial, b. nível 2 conhecido,
c. nível 3 padronizado, d. nível, 4
qerenciado, e. níveiS otimizado
- Diagnóstico de maturidade em
gestão de TI
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobre o
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos

INFRA

Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl

GOV

SIST

GOV

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

S~T ,._

y
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ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES
ID

seleção e concurso
A33.3
A33.4
A34.1
NS67 N81

Sistema de acompanhamento
de egressos;

Desenvolvimento e
implantação do sistema % implantação
M34
do sistema
de acompanhamento
de egressos

A34.2

-

-

50%

25% 25%
A34.3
A34.4
A35.1

NS68 N82

NS71

NI01

N85

N87

NS72 N86

Implantação de CFTV em
todos os Campus;

Implantar EDU ROAM;

Melhoria e ampliação da
disponibilidade da cobertura
da rede sem fio (Wi-fi), em
todas as áreas;

Melhorias no SUAP EDU e
implantação em todos os
campi em substituição ao QAcadêmico

M35

M36

Implantar Central de
Monitoramento de
CFTV nos Campi

Implantar EDUROAM
no IFMA

%de
implantação da 20% 20% 20%
Central
%de
implantação do
processo

100
%

-

-

To tal de áreas
cobertas I To tal
Ampliar a cobertura da
M37
20% 20% 20%
de área
rede sem fio
definidas como
prioritárias
SUAP EDU aperfeiçoado
M38 e implantado em todos
os campi

% de melhoria
e implantação
do sistema

20% 20%

-

-

A35.2

- Elaboração e Aprovação de Política
de Monitoramento

A36.1

- Realizar a integração da base de
dados do EDUROAM com a base do
IFMA

A37.2
A37.3
A38.1

20% 20% 20%

20%

20%

solicitados
- Elaborar documentação sobre o
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Efetuar levantamento de requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;
- Elaborar documentação sobre o
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo.
- Elaborar projeto de controle de
acesso aos campi do IFMA e áreas
restritas
- Contratação de serviços e
equipamentos para Central de
Monitoramento

A35.3

A37.1
20% 20%

DESCRIÇÃO

A38.2

- Estabelecer políticas e normas de
uso da rede sem fio e identificar áreas
e usuários prioritários
- Elaborar projeto para ampliação da
conectividade sem fio, objetivando
ampla cobertura para atendimento às
diversas atividades do IFMA
Contratar serviços, software e
equipamentos para ampliação e
manutenção da rede sem fio
- Efetuar levantamento de novos
requisitos;
- Avaliar e adequar o módulo de
acordo com os levantamentos
solicitados;

ÁREA TIPO
SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

SI

SIST

INFRA

CAM
Pl

CAM
Pl
CAM
INFRA
Pl
INFRA

INFRA SIST
INFRA

CAM
Pl

INFRA

CAM
Pl

INFRA

CAM
Pl

SI

SIST

SI

SI~ ~
'f

ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

ACÕES
ID

DESCRIÇÃO

A38.3

- Elaborar documentação sobre o
módulo;
- Realizar capacitação e implantação
do módulo
- Especificar, publicar e manter
padrões técnicos para aquisição de
equipamentos, software e serviços das
estações de trabalho e dispositivos
móveis
- Adquirir estações de trabalho,
dispositivos móveis e dispositivos
periféricos

A38.4

A39.1

NI02

N88

Equipamentos
(Impressora
colorida, computadores, tablet,
notebooks, servidores de rede,
appliance de firewall, nobreak,
access point, controladora
wireless, storage, gateway
FXO/FXS e telefone IP, etc;

Atualizar.e ampliar o Relação alunos
parque de estações de matriculados +
trabalho e dispositivos
Número de
M39
móveis, com seus
Computadores
equipamentos,
para uso
software e serviços
acadêmico

Atualizar, ampliar e
M40 manter a infraestrutura
da rede cabeada

%dos Campi
com
cabeamento
estruturado

A39.2

20% 20% 20%

20% 20%

NI04

N90

M41

%de campi
com link
redundante

10% 15% 15%

15%

15%

SIST

SI

SIST

GOV CAM
Pl
GOV CAM
Pl

- Adquirir software para as estações
de trabalho e dispositivos móveis

GOV CAM
Pl

A39.4

- Contratar e manter serviços de apoio
para as estações de trabalho e
dispositivos
móveis
(impressão,
digitalização
de
documentos,
helpdesk, etc

GOV CAM
Pl

A40.1

- Estabelecer políticas e normas de
uso da rede cabeada

A40.2

A41.1
Instalação de link
redundante em cada
Campus

SI

A39.3

A40.3

Aprimoramento da velocidade
de conexão à internet com
aumento da velocidade do link
de internet e implementação
de link redundante;

ÁREA TIPO

A41.2

- Desenvolver projetos de atualização
tecnológica: ampliação da rede de
fibra óptica, ampliação da rede em
cabeamento metálico, ampliação da
rede cabeada com a aquisição de
novos switches
- Contratar serviços, software e
equipamentos para ampliação e
manutenção da rede cabeada
- Monitorar, Identificar e avaliar
problemas e soluções, por campi, para
o serviço de Rede de Lonoa Distância
Implementar soluções identificadas
para o serviço de Rede de Longa
Distância

A41.3

- Realizar o monitoramento integrado
de toda infraestrutura de TI do IFMA

A41.4

- Contratação de link redundante ou

INFRA

CAM
Pl

INFRA

CAM
Pl

INFRA

CAM
Pl

INFRA

CAM
Pl

CAM
Pl
CAM
INFRA
Pl
INFRA CAM ~

INFRA

.v

ID

NIOS

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

N91

Aumento da capacidade de
armazenamento e backup de
dados dos sistemas de
informação;

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

Incremento da
capacidade de
armazenament
o da Reitoria

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

150
%

150
%

150
150
150%
%
%

Estruturar e aumentar a
M42
capacidade de
Incremento da
armazenamento
capacidade de
50% 20% 20%
armazenament
o dos Campi

AÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

A42.1

ampliação de velocidade para as
unidades de acordo com estudo
realizado na ação anterior
-Elaborar Políticas de Backup

A42.2

A42.3
20%

20%
A42.4

A43.1

Nl08

N94

Datacenter Institucional para
garantir desempenho e
disponibilidade dos serviços;

Atualizar, ampliar e
M43 manter a infraestrutura
do datacenter

%de
incremento da
quantidade de
recursos
disponíveis
(processador e
memória)

A43.2
A43.3

A43.4
A43.5
NI09

N95

Padronização da infraestrutura
mínima para os Campus;

Padronizar
M44 Infraestrutura de TI dos
Campi

%de Campus
padronizados

A44.1
20% 20% 20%

20%

20%
A44.2

- Elaborar plano de monitoramento e
avaliação dos sistemas de informação
críticos
- Adquirir discos e contratar suporte,
manutenção preventiva e manutenção
de acordo com estudo técnico
realizado na ação anterior
- Adquirir discos e contratar suporte,
manutenção preventiva e manutenção
de acordo com estudo técnico
realizado na ação anterior
- Elaborar projeto para o datacenter
que contemple os requisitos técnicos
de ambiente físico, equipamentos,
software e serviços, objetivando o
aumento
da
segurança,
disponibilidade,
desempenho
e
atualização tecnológica
- Elaborar projeto para o sistema de
refrigeração que atenda as demandas
atuais do datacenter
- Elaborar projeto e construir sala
física para abrigar sistema elétrico do
datacenter
Ampliar a capacidade de
armazenamento, processamento e
comunicação de dados para atender
as demandas e metas institucionais
previstas
- Renovar contrato de manutenção do
Datacenter institucional
- Identificar e documentar padrão de
plataformas
e
arquiteturas
tecnolóqicas
- Planejar a transição para os padrões
definidos

ÁREA TIPO

Pl
INFRA SIST
INFRA SIST

INFRA

CAM
Pl

INFRA

CAM
Pl

INFRA SIST

INFRA SIST
INFRA SIST

INFRA SIST
INFRA SIST
GOV

SIST

GOV

SI~

'c

}

ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES
ID

DESCRIÇÃO

ÁREA TIPO

A44.3

- Implementar padrão de plataformas
e arquiteturas tecnolóqicas
- Definir mecanismos de controle de
arquiteturas
plataformas
e
tecnológicas

GOV SIST

A44.4

Nl10

Nl11

Nl12

Nl13

N96

N97

N98

N99

Implantar e/ou melhorar o
gerenciamento de energia das
salas com equipamentos de
TI;

Implantar e/ou melhorar o
sistema de refrigeração das
salas com equipamentos de
TI;

Espaço físico adequado para
manutenção e atendimento de
servidores, alunos e visitantes
e sala para alocação dos
equipamentos;

Modelo para padronização dos
laboratórios de informática do
IFMA, desde a infraestrutura a
normativos;

N10

o

Contratação de Serviço de
atendimento ao
usuário
(Service Desk);

NC02 N10

Contratação de Serviço de

NC01

Ter energia elétrica 24/
M45
7

M46

M47

Salas com
equipamentos de TI
com climatização
adequada
Adequação das salas
para manutenção dos
computadores

%do plano de
aquisição
20% 20% 20%
executado

%de salas de
TI adequadas

%de campus
com sala de
manutenção
adequada

Normativo das Políticas
% completo do
M48 de Uso do Laboratório
trabalho
e infraestrutura
Implantar a central de % implantação
da Central
serviços de TI unificada
%passivo
M50
Passivo de
M49

20% 20% 20%

20% 20% 20%

100
%

-

-

A44.1

- Elaborar plano de aquisição de
equipamentos

INFRA

A45.2

- Aquisição de grupo gerador

INFRA

A45.3

-Aquisição de equipamentos nobreak,
módulos de baterias

INFRA

A45.4

- Instalação dos equipamentos

INFRA

A46.1

- Aquisição de equipamentos de
climatização específicos para salas de
TI

INFRA

A46.2

- Instalação dos equipamentos

INFRA

A47.1

- Levantamento da situação atual nos
Campus

GOV

A47.2

- Processo Licitatório para realizar o
serviço

GOV

A47.3

- Adequação espaço físico em cada
Campus

GOV

A48.1

Identificar
e
levantar
atividades/rotinas.
-Estabelecer Modelos e Fluxogramas.
- Detalhar a infraestrutura mínima
necessária para os laboratórios
- Desenvolver Manual

GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV

20% 20%

20%

20%

-

20%

20%

-

-

50% 50%

-

-

-

25% 25%

25%

25%

GOV SIST

A48.2
A48.3
A48.4
A49.1
A49.2
A50.1

- Elaborar processo licitatório
-Implantar o serviço
- Elaborar processo licitatório

CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
CAM
Pl
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SIST
SISTI

r

ID

NC03

NC06

NC07

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE
digitalização
de grandes
1 volumes;

N10
2

N10
5

N10
6

NC10 N10

META
ID

DESC.META

DESCRIÇÃO

documentos do IFMA
digitalizado

digitalizado

Atualização ou aquisição de
software
(Sistema
de
monitoramento e gerência de
máquinas dos laboratórios de
infollTlática, Softwares de
suporte ao data Center
Institucional, Softwares para
Programação
Visual,
Softwares para a produção
audiovisual, aquisição de
licenças para S.O, suíte de
escritório e softwares para uso
acadêmico) e Certificados
Dioitais

Adquirir software de
%do plano de
escritório, acadêmico e
aquisições
M51
de TI e Certificados
executado
Digitais

Aquisição
energia;

Propor e submeter para
apreciação da alta
administração do IFMA
para implementar
solução que garanta o
fornecimento
M52 energético ininterrupto
ao datacenter do IFMA
de modo a mitigar o
risco de pane de
fornecimento
energético pelas
prestadoras.

Aquisição
consumo;

de

de

gerador de

material

de

Contratação de serviço técnico
especializado
para

Adquirir material de
consumo para atender
M53
o atendimento das
demandas rotineiras da
TI
M54

Contratação de

%do plano de
aquisições
executado

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20%

20%

AÇÕES
lO

DESCRIÇÃO

ÁREA TIPO

A50.2

- Monitoramento da execução do
trabalho da empresa

GOV SIST

A51.1

- Levantamento das necessidades de
software

A51.2

- Plano de aquisições

GOV SIST
GOV SIST

A51.3

- Processo licitatório

GOV SIST

A52.1

- Levantamento das necessidades de
software

A52.2

- Plano de aquisições

GOV SIST
GOV SIST

A52.3

- Processo licitatório

GOV SIST

A53.1

- Levantamento das necessidades de
software

GOV CAM
Pl

A53.2

-Plano de aquisições

GOV CAM
Pl

A53.3

- Processo licitatórío

GOV CAM
Pl

A54.1

- Processo licitatório para contratação
de empresa (especificações técnicas e

GOV SIS(f.

20%

20%

\

~

ID

9

NC11

NC12

NC13

NC14

META

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE
manutenção de equipamentos
(Lousa digital, datashow,
estabilizador, nobreak, etc.);

N11
1

Contratação
internet;

N11

Contratar outsourcing
impressão;

o

N11
8

N11

9

ID

de

link

de

de

técnica
Consultoria
especializada 'EM SERVICOS
DE TECNOLOGIA";

Contratação de empresa para
serviços de recebimento, envio
e tratamento de mensagens
SMS

NP01

N11
2

Aumento da força de trabalho
da DIGTI;

NP02

N11
3

Aumento da equipe de TI nos
campi;

DESC.META

DESCRIÇÃO

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

AÇÕES

Contratação de link
principal de internet

Contratação serviço de
M56
outsourcing de
impressão
Aumentar o nível da
M57 maturidade em Gestão
de TI no IFMA

ÁREA TIPO

necessidades)

serviços especializados
de manutenção e
suporte técnico de
equipamentos
M55

DESCRIÇÃO

ID

%de Campus
com link
principal
%de Campus
com serviço
implantado
Nível de
maturidade em
Gestão de TI

100
%

-

-

100
%

1

2

-

3

Contratação da
empresa para serviços
de recebimento, envio e
% Contratação 100
tratamento de
M58
mensagens SMS para
realizada
%
disponibilidade dos
serviços durante 03
anos
%do plano de
Adequação da força de
adequação
trabalho da DIGTI
atendido
20% 20% 20%
M59
conforme plano de
(necessidade x
adequação elaborado
contratados)
Adequação da força de %do plano de
20% 20% 20%
M60
trabalho da equipe nos
adequação

-

4

-

A55.1

- Processo lfcítatório

GOV

A55.2

- Implantação do serviço

GOV

A56.1

- Processo licitatório

GOV

CAM
Pl
CAM
Pl
SIST

A56.2

- Implantação do serviço

GOV

SIST

GOV

SIST

GOV

SIST

-

A57.2

Elaborar
metodologia
com
parâmetros de níveis de maturidade:
a. nível1 inicial, b. nível 2 conhecidos,
c. nível 3 padronizado, d. nível 4
gerenciado, e. nível5 otimizado
- Diagnóstico de maturidade em
projetos de TI

A58.1

- Levantamento das necessidades

GOV

SIST

A58.2

- Processo licitatório

GOV

SIST

das

GOV

SIST

A59.2

- Plano de Adequação da força de
trabalho

GOV

SIST

A60.1

- Estudo para padronização do
quantitativo de servidores de TI nos
Campi

GOV

CAP
flJ

A57.1
5

-

A59.1
20%

20%

20%

20%

-

Estudo e
necessidades

levantamento

X

~

ID

NECESSIDADE
DESC.
#
NECESSIDADE

N11
NP04
5

Capacitação para servidores
de TI (sistemas institucionais,
IN04,
servidores,
novos
demais capacitações técnicas.
(Treinamentos in company,
congressos,
feiras
e
workshops na área de TI);

META
ID

M61

DESC.META

DESCRIÇÃO

campi conforme plano
de adequação
elaborado

atendido
(necessidade x
contratados)

Capacitação dos
servidores de TI

INDICADOR
STATUS
2019 2020 2021 2022 2023

Quantidade de
horas de
40h
capacitação por
servidor

40h

40h

40h

AÇÕES
ÁREA TIPO

ID

DESCRIÇÃO

A60.2

- Plano de Adequação da força de
trabalho

GOV

CAP

A61.1

- Elaborar plano de capacitação anual
para servidores de TI em parceria com

GOV

CAP

GOV

CAP

GOV

CAP

GOV

CAP

GOV

CAP

CFS

40h
A61.2

- Divulgação do cronograma das
capacitações

-

N11
NPOS
6

Capacitação para servidores
(usuários)
nos sistemas
institucionais, professores no
sistema acadêmico e alunos;

M62

Capacitar usuários de
TI

%do plano de
capacitação
executado

A62.1
100
%

100
%

100
100
100%
%
%

A62.2
A62.3

LEGENDA:
ÁREADAAÇÃO
GOV= Governança de TI
INFRA= Infraestrutura de TI
SI = Sistema de Informação

Levantamento das principais
demandas e sistemas que necessitam
de treinamento para o usuário
- Plano de capacitação anual 3.
Execução do plano de capacitação
- Plano de capacitação anual 3.
Execução do plano de capacitação

TIPODAAÇÃO
SIST =Ação Sistêmica
CAMPI =Ação voltada aos Campi
CAP = Ações voltadas a capacitação
TO = Ações voltadas a Tomada de Decisão da Alta gestão

65
16.

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS
Neste Plano de Gestão de Pessoas está contemplado o quadro de pessoal necessário para desenvolver as

ções elencadas neste PDTIC durante o período definido para sua vigência. O quadro de pessoal atuando no DIGTI
o momento da elaboração deste documento e a sugestão para RH necessário encontra-se representado abaixo:

Técnico de Laboratório
Analista de TI
Bolsistas*
Total Reitoria
Demais Campi
Técnico TI
Técnico de Laboratório
Analista de TI
Técnico de
Telecomunicações
Professor
Total Célmpi
Total geral
Reitoria

1
18
8
29
52
3

1
30
14
50
85
4
5

1

5

1
61
90

100

4

1
150

Bolsa de Pesquisa de 20h até agosto de 2019.

Para estimar o quadro de pessoal permanente e a força de trabalho mínima para a área de tecnologia da
i formação, utilizou-se a metodologia proposta pelo Conselho Nacional de Justiça- CNJ, publicada por meio da
esolução 90 de 29 de setembro de 2009. Embora essa metodologia alcance apenas os órgãos do poder judiciário,
e a foi utilizada por orientação do Ministério do Planejamento, através do seu Kit de Governança1.

O cálculo utilizado na Resolução 90 do CNJ é realizado em função da demanda e do porte da organização.
C nsideram-se fatores como o número de usuários internos de recursos de TI, o grau de informatização, número de
e tações de trabalho, entre outros.

Aqui não seria necessário sugerir um Plano de capacitação para cumprir as metas e ações?

1

h tp://www. planej amen to.gov. br/assuntos/empresas-esta tais/publicacoes/ki ts-governanca-ti
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PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO
O presente plano de investimento e custeio apresentado com a Visão Anual Total.

17.1

Visão Anual Global
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67
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
Nesta seção estão listados os riscos associados a cada ação, elencados pela equipe de TI. No contexto do
DTIC, um risco é qualquer advento que possa impedir ou prejudicar a realização de uma ação, e
c nsequentemente a conquista de uma meta.
A cada risco foi associada uma probabilidade, que é a chance de que ele aconteça, e uma criticidade, que
r presenta o impacto da realização do risco sobre a meta estabelecida.
Além disso, foi também estabelecida uma política para tratamento dos riscos, dentre as seguintes opções:
A eitar, Mitigar e Contingenciar.
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R1

NINF02

N2

M1
·~"··

-·"

R2

NINF03

N3

M2

R3

NINF04

N4

M3

R4

NINF07

N7

M4

RS

NS01

N15

MS

R6

NS03

N17

M6

R7

NS07

N21

M7

R8

NS10

N24

M8

R9

NS14

N28

M9

R10

NS15

N29

M10

R11

NS16

N30

M11

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
~~< ~~o~pr~~() "-~
~--"fV!ânúãíêleintraestruturã -,~ .
Baixa capacidade
para implantação de cada
operacional para realizar
módulo do SUAP nos
as ações previstas dentro
f?rnPl . "
do pra~o " ...
Baixa capacidade
Relatórios gerenciais
operacional para realizar
disponibilizados
as ações previstas dentro
. {jopré)zo ...
Baixa capacidade
Módulo de contratos para
operacional para realizar
TI implantado
as ações previstas dentro
" __d()praz() .
Baixa
capacidade
Desenvolver e implantar
operacional
para realizar
módulo de compras no
as ações previstas dentro
SUAP.
do prazo
Baixa
capacidade
Implantar uma solução
operacional para realizar
sistêmica de gestão de
as ações previstas dentro
biblioteca.
do pra~o
Baixa
capacidade
Desenvolver e implantar
operacional
para realizar
novos módulos no SUAP
as ações previstas dentro
(Banco de Talentos)
do prazo
Módulo de RH com
Baixa capacidade
avaliação e progresso
operacional para realizar
funcional dos docentes e
as ações previstas dentro
TAEs
do prazo
Baixa capacidade
operacional para realizar
Implantar módulo CFS
as ações previstas dentro
do prazo
Baixa capacidade
Módulo de processo
operacional para realizar
eletrônico implantado
as ações previstas dentro
do prazo
·customizar o SUAP com
Baixa capacidade
novas funcionalidades
operacional para realizar
para melhoria da
a~ ações previstas dentro
Catálogo de serviços de TI
atualizado e divulgado

RH

Moderada

Alta

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Baixa

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Baixa

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

RH

Moderada

Alta

Mitigar

coniréliélrbolsista oúestagiários para realizar
essa atividade ou solicitação de exercício
provisório de analista ou técnico de TI de
()t.J.trosÇar:npi~ .

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

RH

Alta

Baixa

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Baixa

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado
~'

"""

-~

RH

Baixa

Alta

Mitigar

Contratar bolsista ou estagiários para realizar
essa atividade ou solicitação de exercício
provisório de analista ou técnico de TI de
. outros C§lmpis

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do planoelaborado ~

~

~ < #

R12

NS17

N31

M12

~-·•••'·h-~A"

--·='Á'--••-

••••~-~--~-~-~

Módulo de gestão de
tarefas implantado

R13

NS18

N32

M13

~Implantar ferramentã de
gerenciamento de
inventário de TI e integrar
aoSUAP

R14

NS22

N36

M14

Desenvolver e implantar o
módulo de cálculo de
pagamento no SUAP

R15

NS23

N37

M15

Desenvolver e implantar o
módulo de gestão da
estratégia no SUAP.

R16

NS24

N38

M16

Desenvolver e implantar o
módulo de
recadastramento de
servidores
no..-·····---·-----SUAP-··
----·
Desenvolver e implantar a
função de preenchimento
off-line dos diários
escolares no módulo de
ensino no SUAP
""------

--·----

safXacapacfdâJe-

operacional para realizar
as ações previstas dentro

".<

RH

Baixa

Baixa

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Alta

Conti ngenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
do prazo

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

dopra~o

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
dopraz9
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
"~{joprazo .
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
dopraz:g
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
do prazo__

R17

NS30

N44

M17

R18

NS32

N46

M18

Implantar no SUAP
módulo de plano de
atividades docentes

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
_{j()prazo

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
do prazo

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitü'ar o cronog,;.,a e prazos para
atender dentro do plano elaborado

R19

NS36

NSO

M19

Desenvolver e implantar
funcionalidade de
construção de horário e
controle de aulas dadas
no módulo de ensino do
SUAP

R20

NS42

N56

M20

Melhoria no layout e
mecanismos de buscas no
Portal

R21

NS47

N61

M21

Portal da transparência
aperfeiçoado e divulgado

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
~~ . dopra_z()
Baixa capacidade
operacional para realizar
__as ações previstas d~.ntro

t~

"

••

••

OA ••

'~

_,,,.

'

o

Á

~·

R22

NS48

N62

M22

Portal de cursos
disponível

··· f:faixâ~Cãií.acia·âae ~ · -"t - operacional para realizar
RH
as ações previstas dentro

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Baixa

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

Orçam
ente

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Baixa

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar

{j.QJX_§IZO

R23

R24

NS50

NS51

R25. NS52

R26

NS53

N64

M23

Portal de grupos de
pesquisas disponível

N65

M24

Portal de revistas
eletrônicas disponível

N66

M25

Portal de dados abertos
aperfeiçoado e divulgado

M26

ó;spOil;b;lidade <JüsüAP
melhorada e
acompanhada em tempo

N67

.real.emJod().~<J~carnpi

R27

R28

R29

R30

R31

NS54

NS59

NS60

NS63

NS64

N68

M27

Novas funcionalidades
disponíveis

N73

M28

Controle de acesso físico
nos campi e reitoria
implantado

N74

M29

Padronização e
acompanhamento da
melhoria da infraestrutura
de redes dos campi e
reitoria

N77

M30

Ponto eletrônico
implantado nos campi e
reitoria

N78

M31

Elaborar metodologia e
implantar

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
d()prªzo
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
(j_o prazo
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
. (joprazo
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro

1

~dopraz()

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
doprªzo
Falta de recursos
financeiros para aquisição
dos
equipamentos/software/se
rviços
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
do prazo
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
do prazo
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
d()prazo.

atoodoc deotro do ptaoo olabo,do "
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R32

NS65

N79

M32

Sistema unificado de
divulgação de eventos
disponível

M33

Implantação de nova
plataforma unificada de
seleção e concurso

M34

Desenvolvimento e
implantação do sistema de
acompanhamento de

Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
..... d()pr~~o .
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
do prazo
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
..cJopJ:ªl:().. ~.
Falta de recursos
financeiros para aquisição
dos
equipamentos/software/se
. rviçgs_ . •.
Baixa capacidade
operacional para realizar
as ações previstas dentro
.do prazo
Falta de recursos
financeiros para aquisição
d()~ equipamentos..

RH

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

RH

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever e replanejar o prazo de outras metas
para conseguir atender essa meta no prazo
planejado

Orçam
enio

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

RH

Moderada

Baixa

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

Orçam
enio

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
ento

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
ento

Afta

Alta

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
ento

Alta

Alta

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
ento

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
ento

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

RH

Baixa

Moderada

Aceitar

•

,~o·•

R33

R34

i

NS66

NS67

N80

N81

egre..s.~os

R35

NS68

N82

M35

Implantar Central de
Monitoramento de CFTV
nos Campi

R36

NS71

N85

M36

Implantar Sistema no
IFMA (EDU ROAM)

R37

Nl01

N87

M37

Ampliar a cobertura da
rede sem fio

M38
R38

NI02

N88
M39

R39

NI04

N90

M40

R40

NIOS

N91

M41

R41

N108

N94

M42

R42

NI09

N95

M43

Atualizar e ampliar o
parque de estações de
trabalho e dispositivos
móveis, com seus
equipamentos, software e
serviços
Atualizar, ampliar e manter
a infraestrutura da rede
cabeada
Instalação de link
redundante em cada
Campus
Estruturar e aumentar a
capacidade de
armazenamento
Atualizar, ampliar e manter
a infraestrutura do
datacenter
Padronizar Infraestrutura
de TI dos Campi

Falta de recursos
financeiros para aquisição
dos
equipamentos/software/se
rviços
Falta de recursos
financeiros para aquisição
dos equiparnE)ntos
Falta de recursos
financeiros para
contratação do serviço
Falta de recursos
financeiros para aquisição
dos equipamentos
Falta de recursos
financeiros para aquisição
(jos equiparn§ntos
Falta de Recursos
Hur:n~nos paraespe<;ificar .•

MOOitom~Õ
crnnogmma "'cazos paca''"'~
al.§nder dentro do plano elaborado
. ·

y
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e aplicar a padronização
da Infraestrutura de TI
Falta de recursos
financeiros para aquisição
g()s~~quipar11entos .
Falta de recursos
financeiros para aquisição
.(jo~~guipamentos
Falta de recursos
financeiros para aquisição
ggs~guipame~l()s __
Falta de Recursos
Humanos para especificar
od()cumento
Falta de recursos
financeiros para
.contra_tação do~erviço
Falta de recursos
financeiros para
contratação do SE)rviço
M--~~-"'~

R43

Nl10

R44

Nl11

N97

M45

R45

Nl12

N98

M46

R46

Nl13

N99

M47

R47

NC01

N100

M48

Implantar a central de
serviços de TI unificada

R48

NC02

N101

M49

Passivo de documentos
do IFMA digitalizado

R49

NC03

N102

MSO

R50

NCOS

N105

M51

R51

NC07

N106

M52

R52

NC10

N109

M53

R53

NC11

N111

M54

Ter energia elétrica 24 /7
Salas com equipamentos
de TI com climatização
adeqyada . _
Adequação das salas para
manutenção dos
_________ -~omputa<Jore~
Normativo das Polilicas de
Uso do Laboratório e
infraestrutura

Adquirir software de
escritório, acadêmico e de
TI e Certificados Digitai_§
Propor e submeter para
apreciação da alta
administração do IFMA
para implementar solução
que garanta o
fornecimento energético
ininterrupto ao datacenter
do IFMA de modo a
mitigar o risco de pane de
fornecimento energético
pelas prestadoras.
Adquirir material de
consumo para atender o
atendimento das
demandas rotineiras da TI
Contratação de serviços
especializados de
manutenção e suporte
•.J$c~ico de equipamentos
Contratação de link
principal de internet

>~'A"'h•··---~--

~-

.-..•••••~~."~~~--

Orçam
enio '

Alta

Alta

Conti ngenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
enio

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
enio

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Baixa

Moderada

Aceitar

Monitorar o cronograma e prazos para tentar
atender dentro do plano elaborado

Orçam
enio

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Orçam
enio

Alta

Moderada

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Morosidade do processo
das aquisições

Admini
strativo

Moderada

Alta

Contingenciar

Reavaliar e procurar outras soluções a serem
adotadas

Falta de Recursos
Financeiros

Orçam
enio

Moderada

Alta

Contingenciar

Rever meta e definir menor escopo de
execução do projeto nos campi

Morosidade do processo
das aquisições

Admini
strativo

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o status das solicitações de
aquisições e cobrar andamento

Morosidade do processo
das aquisições

Admini
strativo

Moderada

Moderada

Aceitar

Monitorar o status das solicitações de
aquisições e cobrar andamento

Morosf(iadedo processo
das aquisiçõ~s .

Admini
strativo

Moderada

Moderada

Aceitar

Moo~orn'~' ''at"'d" .olldtoÇoei d• ·~v
oqul,lçõos •.cobrn< ondam~
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R55

NC13

N118

M56

R56

NC14

N119

M57

R57

NP01

N112

M58

R58

NP02

N113

M59

R59

NP04

N115

M60

R60

NP05

N116

M61

Aumentar o nivel da
maturidade em Gestão de
TI no IFMA
ContrataçãÕ da empresa
para serviços de
recebimento, envio e
tratamento de mensagens
SMS para disponibilidade
dos serviços durante 03
anos
Adequação da força de
trabalho da DiGTI
conforme plano de
adequação elaborado
Adequação da força de
trabalho da equipe nos
campi conforme plano de
adequação eléJborado
Capacitação dos
servidores de TI

Capacitar usuários de TI

Morosidade do processo
cfél~aquisiçõ§s ......
Falta de recursos
financeiros para
contratação de consultoria
esp~c;ial~.élcla -··

Morosidade do processo
das aquisições

C:onseguir imi)Tán~íàr os
encaminhamentos
apontados no estudo de
éJdequação
Conseguir implantar os
encaminhamentos
apontados no estudo de
ad~quaçã.() ...........
Falta de Recursos
Financeiros
RH da eqUipe f1
suficiente para ministrar
treinamentos e
capacitações para
usuários

de

Monitorar o status das solicitações de
aquisiçºes e cobrar andamento
Orçam
enio

Moderada

Moderada

Contingenciar

Rever planejamento da meta e do plano de
maturidade

Admini
strativo

Moderada

Baixa

Aceitar

Monitorar o status das solicitações de
aquisições e cobrar andamento

RH

Moderada

Moderada

Contingenciar

Contratação de estagiários, bolsistas ou
terceirizados para atender as demandas

RH

Moderada

Moderada

Contingenciar

Contratação de estagiários, bolsistas ou
terceirizados para atender as demandas

Orçam
ento

Moderada

Moderada

Contingenciar

Rever meta e planejamento do plano de
capacitação

RH

Moderada

Moderada

Contingenciar

Rever meta e planejamento do plano de
capacitação
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19.

FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PDTIC
As seguintes pré-condições são consideradas fatores críticos para a execução efetiva deste

PDTIC:
Ap~io 9a Al!a Administração

Efetiva atuação do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos
1Acompanhamento plano de monitoramento e avaliação das metas deste PDTIC
Adequação do quadro de pessoal do DIGTI e equipes de TI dos campus
''"A-..l
R~visão anual do PDTIC e atualização de acordo com os resultados do Monitoramento e Avaliação
Participação e envolvimento dos setores de TIC dos campus
orçamentária para investimentos de TIC . . ....

do

. Reservâ
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ANEXOS
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Anexo • Normas e Procedimentos de uso dos recursos de TIC

INSTITUTO

FEDERAL
Maranhão

Normas e Procedimentos de TIC

Diretoria de Gestão em Tecnologia da Informação • DIGTI
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLADI
REITORIA
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Apresentação das Equipes

DIGTI- Diretoria de Tecnologia da Informação

DIGTI

William Corrêa Mendes

Diretor de Gestão de
Tecnologia da Informação

Direção

CGTI/DIGTI

Leonardo Brito Rosa

Coordenador Geral de Tecnologia da
Informação

Coordenadoria

EIXO -Sistemas de Informação

CGTI/DIGTI

Allan Kassio Beckman Soares da Cruz

CGTI/DIGTI

Daniel Lopes Soares Lima

CGTI/DIGTI

Diego Leonardo Chaves Silva

CGTI/DIGTI

lrlanilson Rodrigues Santos

CGTI/DIGTI

Jose Maria Ramos dos Reis

CGTI/DIGTI

Luiz Aristóteles Santos Silva

CGTI/DIGTI

Mareio da Costa Vale

CGTI/DIGTI

Tássio Luz Campos

GTI/DIGTI

Camila Costa Silva

Analista de Tecnologia da
I
Analista de Tecnologia da
I
Analista de Tecnologia da
I
o
Analista de Tecnologia da
lnfo
o
Técnico de Tecnologia da
lnfo
o
Analista em Tecnologia da
Informa
Analista de Tecnologia da
lnfo
o
Analista de Tecnologia da
lnfo
o
Analista de Tecnologia da
lnfo
o

Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Técnico de
ramador
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas

y~
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EIXO- Governança de Tecnologia da Informação

CGTI/DIGTI

Alessandra Bezerra de Melo

CGTI/DIGTI

Francisco de Assis Fialho
Henriques

CGTI/DIGTI

Adriana Leite Costa

Analista de Tecnologia da
lnfo
Analista de Tecnologia da
Informação

Governança
Governança

Analista de Tecnologia da
Informação

Governança

IXO -Redes e Infraestrutura

CGTI/DIGTI

Luís da Cruz Lindoso

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CGTI/DIGTI

Pablo Ricardo Cavalcante de
Carvalho

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CGTI/DIGTI

Bruno Emanuel de Andrade Silva

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

TI/DIGTI

Eduardo Antônio Ramos de Abreu
Farias

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

TI/DIGTI

Euclides Herculano Abreu da
Costa Junior

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

TI/DIGTI

Flávio da Silva Carvalho

Técnico em Tecnologia da
Informação

Técnico de TI
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APRESENTAÇÃO
O presente documento foi elaborado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI),
do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA, tendo como finalidade trazer ao conhecimento
de toda a equipe técnica, as normas e procedimentos que regem a instalação, configuração e utilização dos
recursos computacionais pertencentes ao IFMA, bem como procedimentos para solicitações de serviços e abertura
de chamados.

As normas e procedimentos foram baseados no Regimento Geral do IFMA, Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC e na Política de Segurança da Informação- POSIC que visam
orientar proteger e aplicar de forma correta os recursos computacionais, preservando os objetivos estratégicos
institucionais e reforçando os princípios descritos no PDTIC com ênfase na padronização do ambiente tecnológico
em toda a instituição.

A revisão deste documento será realizada pela DIGTI mediante a necessidade para acréscimo,
modificação ou correção dos itens dispostos neste documento.
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1

INTRODUÇÃO
A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, tem como objetivo realizar a gestão
tecnológica de infraestrutura de TI da Reitoria, administrar o data center institucional e os
serviços de TI oferecidos para os usuários da instituição, contribuir para a criação de normas e
procedimentos de TI, desenvolver sistemas e realizar a coordenação do Coordenadoria Geral
de Tecnologia da Informação e as atividades de três equipes de trabalho, divididas em
Sistemas/Desenvolvimento, Governança de TI, e Redes e Infraestrutura, além de orientar
unidades responsáveis pela manutenção do seu parque tecnológico.

A DIGTI também é peça fundamental para a gestão de toda a infraestrutura de
redes da instituição, responsável pela administração e segurança dos dados nela trafegados,
dando suporte e orientação a toda a equipe de técnicos que realizam a instalação,
configuração, operação, gerenciamento e manutenção da infraestrutura de rede nos campi do
IFMA. É responsável pelo desenvolvimento, manutenção e melhorias dos sistemas de
informação institucionais e pela Governança de TI do IFMA.

Com toda esta responsabilidade, a DIGTI vem coordenando ações na Reitoria para
melhorias em seu data center, implantação de novas políticas de segurança, reestruturação da
infraestrutura das redes e implantação de novos serviços. Para os campi, orientação nas
aquisições de soluções de TI, ações para assistência quanto a realização de procedimentos
técnicos como: instalação de softwares e serviços homologados, suporte técnico remoto ou in
loco de nível avançado.

A DIGTI vem cumprindo as principais diretrizes e princípios previstos no: PDI,
Regimento Geral do IFMA, PDTIC e POSIC, trazendo melhorias para todos os campi da
instituição.
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Como reforço ao cumprimento dos objetivos e estratégias institucionais, faz-se
necessário através deste manual descrever todos os procedimentos e normas técnicas.

2

INSTITUCIONAL
Compete à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação:

I.

Apoiar a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional na elaboração do
Planejamento Estratégico do IFMA;

11.

Instrumentalizar a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional com
informações gerenciais, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação;

111.

Projetar e manter, junto aos Comitês específicos de TIC, o Plano Diretor de Tecnologia
da Informação e Comunicação (PDTIC), em consonância com o Planejamento
Estratégico e demais planos institucionais;

IV.

Gerenciar os projetos na área de TI C, administrando seus recursos;

V.

Exercer as funções de organismo sistêmico, colaborando com a Reitoria, na análise e
proposições de mecanismos, processos, e atos normativos, com vistas ao contínuo
aperfeiçoamento das atividades;

VI.

Propor, orientar e fiscalizar o cumprimento das normas relacionadas à Tecnologia da
Informação e Comunicação junto aos diversos setores da Reitoria e dos Campi;

VIl.

Exercer as funções de unidade de monitoramento e de avaliação, junto aos Comitês
específicos de TIC, de modo a oferecer subsídios técnicos na definição de conceitos e
dos procedimentos específicos nas ações relativas ao plano diretor de tecnologia da
informação e comunicação;

VIII.

Planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e manutenção
de sistemas, comunicação de voz e dados, rede local com e sem fio, infraestrutura
computacional e serviços avançados de informática;

IX.

Propor e supervisionar, junto aos Comitês específicos deTIC, a Política de Segurança da
Informação e Comunicação (PoSIC) da instituição;
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X.

Promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade dos
processos, produtos e serviços de TIC;

XI.

Coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos
planos, programas, projetos e as contratações estratégicas de tecnologia da informação e
comunicação;

XII.

Planejar e implementar estratégias de soluções de tecnologia da informação e da
comunicação, de acordo com as diretrizes definidas pela Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional;

XIII.

Garantir que os produtos e serviços relativos à tecnologia da informação e comunicação
sejam conduzidos de acordo com a legislação pertinente;

XIV.

Representar institucionalmente o Instituto Federal do Maranhão em assuntos de
tecnologia da informação e da comunicação;

XV.

Executar outras atribuições e atividades demandadas pelo Pró-Reitor.

Compete à Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação:

I.

Auxiliar a DIGTI no acompanhamento da execução das atividades das áreas de atuação
da TIC (Infraestrutura/Redes, Sistemas de Informação e Governança de TIC) e dos
setores de Tecnologia da Informação e Comunicação dos Campi;

11.

Realizar planejamento e aprimoramento dos instrumentos de controle, gerenciamento e
organização internada DIGTI;

111.

Atuar em conjunto com os superiores hierárquicos à DIGTI nas decisões de gestão de
Tecnologia da Informação e da Comunicação;

IV.

Supervisionar atividades relacionadas a TI C, assim como junto aos setores de Tecnologia
da Informação e da Comunicação dos Campi, na aplicação de métodos e instrumentos
de gestão, bem como no cumprimento dos prazos, a correção e a legalidade das ações;

v.

acompanhar os projetos de implantação relacionados a sistemas de informação,
infraestrutura/redes e governança de TI dos Campi e Reitoria do IFMA;
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VI.

Assessorar o Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação em todas as questões
relacionadas à governança de TI, sistemas de informação, infraestrutura de redes e
comunicações;

VIl.

Cooperar com a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação prestando
assessoramento em todas as demandas técnicas e administrativas requeridas;

VIII.

Prestar suporte tecnológico em nível avançado aos Câmpus nas demandas relacionadas
aos serviços de TIC;

IX.

Propor, planejar e executar atividades sistêmicas relativas à sistemas de informação,
infraestrutura de redes e comunicação no âmbito da Reitoria e de todos os Campi;

X.

Propor políticas, padrões, normas e procedimentos visando melhorias na infraestrutura
de redes, sistemas de informação e governança de TI no âmbito do IFMA, com objetivo
de aumentar a eficiência, segurança e economia de recursos no atendimento das
demandas institucionais por serviços de TI C;

XI.

Implantar, gerenciar, monitorar e manter a regularidade de operação da infraestrutura
rede de computadores, estrutura de ativos de redes e sistemas de informação no âmbito
do IFMA;

XII.

Acompanhar e monitorar a qualidade dos serviços de links de internet disponibilizados à
Reitoria e aos Campi do IFMA, propondo a melhorias da prestação destes serviços;

XIII.

Promover a adequação dos sistemas de informação e serviços de rede, em conformidade
com a legislação vigente e com as políticas de segurança, definidas pela Política de
Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) do Instituto;

XIV.

Garantir a integridade dos dados e a realização de backups de acordo com normas e
procedimentos definidos pela DIGTI e comitês específicos de TIC;

XV.

Identificar e propor soluções sistêmicas para aquisição, desenvolvimento ou manutenção
de sistemas de informação, equipamentos e ativos de rede, observando as tendências
tecnológicas, com vistas à otimização das operações de trabalho no âmbito de todo o

IFMA;
XVI.

Assessorar e supervisionar projetos de TIC a serem executados no âmbito do Instituto;

XVII.

XVII - atender às necessidades de infraestrutura de redes e sistemas da instituição,

ro

apoiando tecnicamente suas ampliações;

~

v

r
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XVIII.

Atuar na detecção e solução de problemas, elaboração de documentos gerenciais e
definição de políticas de TIC;

XIX.

Fiscalizar e gerenciar a implantação dos serviços e soluções de TIC contratados;

XX.

Realizar atendimento de segundo e terceiro nível para resolução de problemas
relacionados às demandas sistêmicas de TI C;

XXI.

Realizar ações sistêmicas de desenvolvimento, projeto, administração, estruturação,
suporte e manutenção de sistemas de informação;

XXII.

Emitir, quando solicitado, parecer técnico nas auditorias, análises de editais e contratos
de TIC;

XXIII.

Realizar e identificar necessidade de campanha, treinamento e capacitação, relativos às
soluções de TIC, gerenciadas pela DIGTI;

XXIV.

Fazer uso de modelos das melhores práticas gerenciais e ferramentas aplicáveis em TI C;

XXV.

Buscar o alinhamento da área de TIC com as áreas de negócios, apoiando a elaboração
do plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TIC (PDTIC) deste Instituto,
estimulando objetivos que tragam resultados para o negócio;

XXVI.

Apoiar o planejamento e a gestão de contratos sistêmicos de soluções de TIC de âmbito
institucional;

XVII.

Especificar e apoiar a formulação e acompanhamento das políticas de planejamento
relativas aos recursos de TIC, definindo, coletando e acompanhando metas, indicadores
e ações de TIC;

VIII.
XXIX.

Acompanhar, apoiar e mapear processos, projetos e serviços de TI C;
Avaliar as políticas de governança de TI visando estabelecer metas factíveis às equipes,
identificando fatores que atrapalhem o desempenho do IFMA, bem como a tomada de
decisões por parte das lideranças;

XXX.

Reconhecer os riscos e oportunidades derivados da TIC para a instituição e definir planos
para mitigá-los na medida que julgue necessário;

XI.

Acompanhar e monitorar a implementação das ações de TIC, mensurando a realização
de projetos, uso dos recursos e entrega dos serviços quanto à sua contribuição para as
estratégias e objetivos institucionais;
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XXXII.

Assessorar os Comitês de TIC na priorização dos projetos e serviços de TIC de acordo
com a estratégia do negócio;

XXXIII.

Promover o planejamento e coordenação das ações de capacitação da área de TI C;

XXXIV.

Assessorar o processo de contratações de bens e serviços de TIC na Reitoria e junto aos
Campi, em consonância com a legislação vigente;

XXXV.

Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;

XXXVI.

Executar outras atribuições e atividades demandadas pelo Pró-Reitor.
De uma forma geral, considerando que cada unidade de TI dos campi tem sua
própria estrutura e atribuições definidas em regimento, compete às unidades de TI dos Campi:

I.

Adotar as padronizações e recomendações de TIC estabelecidas pela DIGTI e Comitês
de TIC;

11.

Adotar obrigatoriamente solução sistêmica de TIC homologada, quando houver;

111.

Levantar a necessidade de recursos de TIC para atendimento das demandas do
Campus;

IV.

Assessorar tecnicamente a contratação de soluções de TIC, em consonância com a
DIGTI e legislação vigente;

V.

Prestar suporte e assistência aos usuários dos recursos de TIC do Campus;

VI.

Realizar o Planejamento de TIC do Campus em consonância com o PDTIC da instituição;

VIl.

Administrar e manter a infraestrutura de TIC do Campus, incluindo a gestão das licenças
de software;

VIII.
IX.

Instalar, configurar e manter os recursos de TIC do Campus;
Garantir a segurança da informação de TIC do Campus de forma a manter a integridade,
confidencialidade e disponibilidade dos equipamentos e sistemas, assim como registrar e
comunicar os incidentes à DIGTI;

X.

Elaborar e manter a documentação de TIC do Campus de acordo com as orientações da
DIGTI;

XI.

Acompanhar e assessorar a fiscalização da execução de serviços de terceiros em TIC do
Campus;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
XII.

Analisar, desenvolver e implantar projetos no Campus em consonância com as diretrizes,
normas e políticas emanadas dos Comitês específicos de TIC e orientações da DIGTI;

XIII.

Assessorar a Direção Geral quanto aos recursos computacionais adequados ao
desempenho e funcionamento das Unidades de Trabalho do Campus;

XIV.

Manter atualizadas as informações e atividades desenvolvidas pelo setor de TIC do
Campus, junto à DIGTI, acerca das demandas na produção de sistemas de informação,
contratações de TIC e demais soluções internas desenvolvidas;

XV.

Promover manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do
Campus, assegurando que permaneçam atualizados e em pleno funcionamento;

XVI.

Desenvolver outras atividades de TIC inerentes à sua finalidade ou atribuídas pelo Diretor
Geral do Campus.

Baseado nessas atribuições, as normas técnicas para segurança, gerenciamento
de dados e utilização de equipamentos, programas e ou softwares, recursos compartilhados,
rede de computadores, e-mails, websites e outros recursos fornecidos pelas redes externas ao
instituto serão dispostas neste documento com a finalidade de manter a padronização dos
serviços oferecidos por esta instituição.

Como normas gerais básicas temos:
• Os recursos de TIC devem ser utilizados, única e exclusivamente, para
fins de ensino, pesquisa e extensão relacionados à instituição.

• É proibido o uso dos recursos computacionais para atividades que
degradem o desempenho dos sistemas ou interfiram no trabalho dos
demais usuários;

• É vedado o uso de recursos computacionais para disseminação de
informações de conteúdo: ilegal, ofensivo à ordem institucional,
preconceituoso, racista ou calunioso de qualquer natureza e ou que
seja caracterizado

cyberbullying;

como

banimento social

ou

segregação
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• Qualquer ato: não autorizado, comissivo ou omissivo, que vise alterar,
destruir, inutilizar, incapacitar, violar ou deteriorar sistemas de redes
pertencentes ou operados pelo Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Maranhão

IFMA deverá ser objeto, na esfera

administrativa, de rígida e célere apuração de responsabilidade para
aplicação, se procedente, das correspondentes sanções previstas,
conforme fundamentações legais pertinentes.
• Arquivos e dados particulares dos alunos, professores e técnicos
administrativos que não estejam relacionados com os objetivos
institucionais do IFMA são de uso particular. Estes dados só poderão
ser acessados:
-

Com expressa autorização de seu proprietário;

-

Por determinação da autoridade competente em casos
específicos de justificada necessidade sempre de acordo com
a legislação em vigor;

• Arquivos e dados de caráter institucional deverão estar disponíveis a
todos os interessados de forma fácil e segura, obedecendo aos níveis
de acesso estabelecidos segundo as normas e diretrizes vigentes em
cada setor responsável;
•

Identificações e senhas são de uso PESSOAL e INTRANSFERÍVEIS;

• O aluno, professor ou servidor técnico administrativo é responsável por
toda e qualquer atividade gerada a partir de sua identificação pessoal
de usuário;

• É vedada a geração de qualquer informação eletrônica sem a devida
identificação de seu autor;
• Todo o tráfego na rede da instituição é confidencial;
• Os administradores dos sistemas computacionais poderão ter acesso a
todos os arquivos em casos de necessidade de manutenção ou falha
de segurança, sempre devidamente autorizado pela autoridade
competente conforme a legislação em vigor.
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3

BENS E SERVIÇOS DE TI

3.1

Disposições Gerais

3.1.1

Todos os bens e serviços de Tecnologia da Informação como: equipamentos, softwares

e prestação de serviços por empresas contratadas deverão estar devidamente registrados e
formalizados conforme os procedimentos administrativos pertinentes e a legislação em vigor.
3.1.2

Os equipamentos somente poderão ser retirados das instalações do campus com devida

autorização dos responsáveis pela sua carga patrimonial.
3.1.3

Qualquer equipamento que não pertença a unidade deve ser oficialmente informado ao

serviço de patrimônio e autorizado pelo chefe imediato ou diretor geral para uso dentro das
instalações do instituto.
3.1.4

O roubo, furto e danos aos equipamentos e instalações do instituto são crimes, previstos

nos Artigos: 155, 157, 163 e 312 do Decreto Lei n° 2.848 de 07 de dezembro de 1940 Código
Penal Brasileiro.
3.1.5

Poderão ser utilizados como sistemas operacionais nos computadores desktops e

notebooks de uso administrativo e ou educacional: Microsoft Windows®, distribuições baseadas
em software livre GNU Linux, FreeBSD, etc ou Mac OS, desde que devidamente homologados
pela DIGTI, segundo os padrões de: plataforma de hardware requerida, versão do sistema, tipo
de distribuição e plena compatibilidade com os serviços de TI em operação no campus e ou
necessidades específicas de algum setor do instituto, sempre devidamente autorizado pela
chefia do setor e homologados pelos setores de TI dos Campus.
3.1.6

Os setores de TI deverão manter um registro atualizado de todos os sistemas

operacionais, relação de usuários e seus níveis de acesso, aplicativos, equipamentos e serviços
de TI contratados em uso no campus.
3.1.7

Todas as aplicações constantes de nova aquisição de solução de TI deverão estar em

acordo com a legislação vigente e com os padrões estabelecidos pela DIGTI em plena
compatibilidade com os serviços existentes no campus de sua destinação;
3.1.8

A cópia não autorizada de programas disponíveis nos equipamentos de propriedade do

IFMA é prática ilegal sujeita às penalidades da lei;
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3.1.9

Os setores de TI não possuem autoridade nem permissão para fornecer cópias de

programas a terceiros;

3.1.1 O A inobservância dos direitos de uso de programas computacionais será considerada
infração disciplinar de natureza grave, passível ainda de ressarcimento dos prejuízos de
qualquer natureza causados à instituição;

3.2

Da Utilização

3.2.1

É dever do usuário zelar pela conservação e utilização responsável de todos os

equipamentos disponíveis;

3.2.2

Cada usuário é responsável pelos equipamentos destinados a seu uso profissional e que

pertencem a sua carga patrimonial;

3.2.3

A utilização dos equipamentos deve seguir as recomendações técnicas de seu

fabricante em relação à instalação, utilização e manutenção;

3.2.4

A utilização de equipamentos destinados ao uso profissional de outros usuários somente

poderá ser realizada com a autorização de seu chefe imediato;

3.2.5

A expressamente proibido a instalação de aplicativos e alterações de configuração dos

equipamentos sem o conhecimento e autorização dos setores de TI.

3.3

Da aquisição

3.3.1

Os setores de TI deverão apoiar, no âmbito de sua competência, todos os processos de

aquisições de soluções de TI para o campus conforme a legislação em vigor.

3.3.2

Em caso de necessidade de aquisição de soluções de TI, os setores de TI poderão,

quando julgarem necessário, solicitar suporte de assessoramento técnico junto à DIGTI, na
Reitoria;

3.3.3

As necessidades de aquisições de soluções de TI deverão partir dos setores

requisitantes através de processos específicos, devidamente protocolados no SUAP, onde
deverão constar o detalhamento das necessidades de serviços de TI com suas características e
quantitativos, seguindo os trâmites previstos conforme a legislação em vigor.

3.3.4

Os setores de TI, durante a fase de planejamento das aquisições, deverão levantar as

r
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necessidades de implantação da solução de TI tais como:

r
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•

Ambientais: instalações físicas e ou adequações como salas e ou racks;
características das instalações elétricas, uso de nobreaks devidamente dimensionados,
cabeamento lógico, ar-condicionado, segurança física das instalações, outras julgadas
necessárias;

•

Compatibilidade com a infraestrutura lógica do campus: sistemas, padrões, formatos de
arquivo, aplicações, links externos;

•

Garantias técnicas;

•

Capacitação: treinamentos específicos para os setores de TI e usuários;

•

Outras necessidades julgadas necessárias e não previstas pelos itens anteriores;

3.3.5

Os setores de TI deverão auxiliar o setor de patrimônio no momento do recebimento dos

bens e ou serviços de TI adquiridos, tomando todas as providências que se fizerem necessárias
de acordo com a legislação vigente.
3.4

Da implantação

3.4.1

Após recebimento definitivo dos bens e serviços de TI pelas comissões e ou setores

responsáveis, os setores de TI deverão se encarregar das atividades necessárias à sua
implantação, tais como: instalação e configuração dos equipamentos, aplicativos; alocação de
espaço físico; política de senhas e níveis de acesso e disponibilização das informações
necessárias à implantação em caso de prestadores de serviço contratados, dentre outras
providências necessárias à entrega dos serviços para os setores requisitantes.
3.4.2

As atividades de implantação de qualquer solução de TI, tais como; instalação e

configuração de equipamentos, sistemas e ou aplicativos, só poderão ser feitas com devido
conhecimento e autorização: direção do campus, chefia dos setores envolvidos devidamente
avalizado pelos setores de TI.
3.4.3

Poderá ser solicitada a instalação e uso de aplicativo e ou equipamento de TI que não

pertença ao patrimônio do instituto desde que seja devidamente autorizada pela chefia do setor
solicitante e homologada pelo setor de TI ;
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3.4.4

A homologação de aplicativos equipamentos que tratam do item anterior se dará pelos

seguintes critérios:
•

Impactos de sua operação no ambiente institucional tais como:
compatibilidade com a infraestrutura existente, demanda de recursos
computacionais, riscos à segurança dos dados e redes institucionais;

•

Custo na implantação como: aquisição de licenças, treinamentos e ou
outras necessidades;

•

Legalidade no uso da aplicação em ambiente público. Se este não fere
qualquer princípio legal ou norma em sua utilização;

•

Outro possível risco não identificado pelos itens anteriores e que seja
julgado pertinente;

3.4.5

Os requisitantes das demandas que tratam o item 3.4.3 da presente norma deverão

fundamentar sua solicitação informando:
• As razões para utilização das aplicações;
• As vantagens para a administração pública a serem obtidas no uso
dessas.
3.4.6

É vedado o uso de aplicativo e ou equipamento, não pertencente ao patrimônio do

instituto, que por qualquer razão:
• Cause ônus financeiro para sua implantação;
• Seja incompatível com a infraestrutura de TI existente no local de sua
implantação;
• Cause degradação de performance do ambiente computacional que
comprometa o funcionamento dos demais serviços da instituição;
• Não possuam licenciamento lícito "software pirata";
• Represente risco à segurança do ambiente operacional;
• Sua operação resulte em qualquer ilegalidade;
3.4.7

Caso o setor de TI julgue necessário, poderá solicitar suporte de assessoramento

técnico avançado para DIGTI como apoio à homologação de: equipamentos, sistemas,
aplicações e ou serviços.
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3.5

Da responsabilidade

3.5.1

Todo equipamento de TI patrimoniado na unidade possui um responsável oficialmente

cadastrado no sistema SUAP;
3.5.2

O responsável oficial responde por quaisquer atividades geradas a partir do

equipamento de TI cadastrado, bem como por sua conservação;
3.5.3

Os usuários deverão verificar periodicamente sua carga patrimonial no sistema SUAP, a

fim de manter-se informações consistentes;
3.5.4

O setor de TI deverá apoiar o gerenciamento dos contratos de serviços TI junto aos seus

respectivos gestores atuando como: fiscais técnicos e assessores, no âmbito de sua
competência, tomando todas as providências necessárias ao processo conforme a legislação em
vigor.
3.6

Da manutenção

3.6.1

A manutenção dos equipamentos em garantia deverá seguir integralmente os

procedimentos previstos nos referidos contratos de manutenção.
3.6.2

O setor de TI deverá atentar para os prazos de vigência das garantias técnicas

contratuais das soluções de TI do campus e tomar as medidas necessárias para a continuidade
dos serviços de manutenção, sempre no âmbito de sua área de atuação;
3.6.3

A manutenção de equipamentos fora de garantia deverá ser feita exclusivamente por

pessoas devidamente autorizadas e capacitadas segundo os requisitos técnicos da atividade,
sempre atentando para as normas de segurança do trabalho em vigor;
3.6.4

As solicitações de manutenção destinam-se única e exclusivamente a equipamentos do

campus;

3.6.5

As solicitações para manutenção de serviços de TI deverão ser feitas exclusivamente via

central de serviços do IFMA. As solicitações feitas por quaisquer outros meios serão ignoradas;

3.6.6

O acompanhamento das demandas de manutenção deverá ser feito exclusivamente

através da central de serviços, respeitando-se os prazos informados no chamado técnico.
Interpelações verbais aos membros dos setores de TI a respeito do andamento das demandas
não serão consideradas.
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3.6.7

É proibido a qualquer membro da administração pública fazer solicitações de

manutenção e ou outras demandas e interpelações sobre andamento de demandas diretamente
aos colaboradores das empresas contratadas prestadoras de serviços. Este dispositivo visa
evitar o estabelecimento de vínculo de subordinação com funcionário da contratada. (Art. 7°

IN04/2014)

3.6.8

Qualquer situação referente à manutenção dos serviços de TI, que não possa ser

resolvida via central de serviços, deverá ser encaminhada primeiramente por e-mail para o setor
de TI para apreciação e providências. Quando houver necessidade, o setor de TI deverá atuar
junto ao gestor do contrato para que sejam tomadas as providências pertinentes para a solução
da demanda.

3. 7

Da doação

3.7.1

O responsável deverá informar a intenção de doação à direção do campus;

3.7 .2

O setor de TI do campus deverá avaliar os seguintes itens de doação:
• Se o atendem aos padrões de infraestrutura de TI do campus;
•

Se estão em condições de uso;

• Se haverá necessidade de despesas adicionais imediatas para colocálos em operação;
• Outro item necessário e devidamente justificado;

3.7.3

Caso o setor de TI julgue necessário poderá solicitar suporte de assessoramento técnico

avançado à DIGTI sobre os itens de doação, referente aos critérios listados no item anterior;

3.7.4

Somente serão aceitos no campus equipamentos que, na ocasião de suas doações,

apresentem: compatibilidade técnica com os padrões de infraestrutura de TI do campus, boas
condições de uso e que não gerem despesas adicionais imediatas para sua operação;

3.7.5

O campus somente poderá aceitar doações de bens após deliberação do setor de

patrimônio e direção geral;

4

Gerenciamento dos dados

4.1

Disposições Gerais
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4.1.1

Os dados dos usuários são gerenciados de forma individual (em nível de perfil de

usuários), ficando facultativo ao mesmo o compartilhamento dos dados.
4.1.2

O acesso a dados de usuários em desktops ou notebooks para fins de backup serão

realizados por equipe técnica lotada na unidade mediante a cadastro realizado pela OIGTI ou,
em situação extraordinária, pelo setor de TI do campus, em grupo de suporte existente na base
de dados de usuários da instituição;
4.1.3

É dever do usuário manter cópias de segurança de seus dados e arquivos pessoais;

4.1.4

A cópia de segurança deverá ser efetuada em mídia adequada e guardada em local

seguro e apropriado;
4.1.5

Recomenda-se a utilização de mídias externas de armazenamento de dados tipo:

pendrives, cartões de memória, OVOs ou HOs externos para armazenamento de no mínimo duas
cópias de segurança guardadas em locais distintos;
4.1.6

É importante que as cópias de segurança sejam mantidas atualizadas;

4.1.7

Caso a unidade disponha de infraestrutura para armazenamento e ou backup de

arquivos e, caso haja fornecimento deste serviço pelo setor de TI, este se tornará responsável
pelos dados existentes;
5

Recursos compartilhados

5.1

Disposições Gerais

5.1.1

Cada campus conta com dispositivos de armazenamento para compartilhamento de

dados. Para seu uso deverá ser feita solicitação via formulário ou e-mail para o setor
responsável;
5.1.2

Os dispositivos de armazenamento deverão ser solicitados com antecedência mínima de

quatro dias antes da realização do evento;
5.1.3

Qualquer dano causado ao dispositivo no período de empréstimo é de responsabilidade

do solicitante e deverá ser considerada infração disciplinar de natureza leve, passível, ainda, de
ressarcimento dos prejuízos, de qualquer natureza, causados à instituição;
5.1.4

A não devolução do dispositivo no prazo estabelecido estará sujeita às sanções

previstas em lei;
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5.1.5

A saída e entrada de equipamentos dos setores, deverão ser controladas e autorizadas

pelo chefe imediato do setor, através do preenchimento de termo de entrada e saída de
equipamentos, passando por vistoria realizada pela equipe técnica da unidade;
5.1.6

A vistoria deverá ser solicitada pela central de serviços existente no sistema SUAP;

5.2

Das impressoras

5.2.1

Sua utilização deve ser de forma responsável, evitando impressões duplicadas ou cópias

desnecessárias;
5.2.2

Sua operação avançada deve ser realizada equipe especializada a fim de evitar danos

ao equipamento;
5.2.3

Operações básicas como impressão, escaneamento para dispositivo de memória

externa e pasta compartilhada de rede poderão ser realizados por servidores não técnicos,
obedecendo os seus limites de conhecimento;
5.2.4

Quando observado qualquer problema no equipamento por parte do usuário, este deverá

desligar o equipamento e realizar abertura de chamado na central de serviços existente no
SUAP;
5.2.5

O usuário não deverá utilizar papéis com especificações diferentes dos padrões da

impressora, deverá remover clipes e grampos das folhas reutilizadas nas impressões, evitando
danos às peças do equipamento;
5.2.6

Toda impressão em grande quantidade deverá ser comunicada ao chefe do setor para

fins de contabilidade e viabilidade dos recursos como papel e tonner;
5.2.7

Quando da necessidade de reposição de suprimentos, esta deverá ser realizada pelo

usuário com apoio da equipe técnica da unidade, obedecendo seus limites de conhecimento;
5.2.8

A solicitação de suprimentos deverá ser realizada através do sistema SUAP, no menu

administração, item almoxarifado e subitem requisições;
5.2.9

O setor de informática poderá cooperar durante o processo para aquisição de novos

suprimentos apresentando o termo de referência conforme modelo da impressora;
5.2.10 Em se tratando de impressoras proprietárias, e a fim de se evitar transtornos e

interrupção do serviço de impressão, o responsável pelo almoxarifado deverá informar ao chefe
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do setor de patrimônio ou direção geral quando o estoque para o referido suprimento chegar a
30% do estoque para que se inicie um processo para aquisição do mesmo;
5.2.11 Deverão ser obedecidas as cláusulas do contrato de outsourcing para manutenção dos
equipamentos e recebimento de suprimentos e peças;
5.2.12 Em se tratando de impressoras alugadas, e em se tratando de unidade remota, e a fim
de se evitar transtornos e interrupção dos serviços de impressão, o responsável pelo
almoxarifado deverá informar ao chefe do núcleo de tecnologia da informação quando o estoque
chegar a 20%, conforme modelo da impressora e tipo de suprimento ou peça, para que seja
realizado abertura de chamado com a terceirizada para fornecimento dos suprimentos e peças;

5.3

Dos arquivos

5.3.1

Poderá ser disponibilizado pelo setor de TI o serviço de compartilhamento de arquivos

em rede quando for viável sua implantação. Os compartilhamentos serão configurados como
diretórios ou pastas disponíveis a todos os setores pela rede conforme a necessidade do setor.
Como padronização, os diretórios compartilhados deverão seguir as seguintes regras básicas:
• O nome do diretório compartilhado deverá ser a sigla do setor
responsável por sua utilização, sempre em letras minúsculas;
• O controle de acesso será feito por grupo de trabalho e ou usuários;
• Os usuários que comporão o grupo de trabalho, seus níveis de acesso,
estrutura interna do diretório, subdiretórios e demais ajustes deverão
ser solicitados via central de serviços pelo chefe do setor cliente;
• O setor de TI só poderá realizar qualquer operação nos diretórios
compartilhados mediante solicitação da chefia do setor, salvo em caso
específicos devidamente justificados;
5.3.2

A utilização dos compartilhamentos é de estrita responsabilidade dos setores clientes. O

setor de TI deverá manter informações de log para identificar a responsabilidade por perda de
informação causada por mau uso do recurso.
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5.3.3

Só poderão ser armazenadas nos servidores do IFMA arquivos com objetivo

institucional. É vedado o armazenamento de arquivos particulares ou que não tenham relação
com a área atuação profissional do setor;

5.3.4

A manutenção dos arquivos na pasta compartilhada deverá ser realizada pelo setor que

deverá periodicamente remover arquivos desnecessários e ou duplicados para liberação de
espaço.

5.3.5

Visando compatibilizar as limitações para o armazenamento dos arquivos com as

necessidades dos setores clientes dos compartilhamentos, será definido pelo setor de TI,
juntamente com cada setor, obedecendo os padrões estabelecidos pela DIGTI :
•

Capacidade máxima de espaço permitido para o armazenamento dos
arquivos do setor;

• Os tipos de arquivos permitidos para os compartilhamentos;

5.3.6

5.3.7

O setor de TI poderá a qualquer tempo remover arquivos do servidor que:
•

Representem risco à segurança;

•

Estejam em desacordo com as políticas de tipos permitidos;

O setor de TI poderá a qualquer tempo solicitar à chefia do setor responsável pelos

arquivos autorização para auditoria de arquivos quando houver indícios de conteúdo ilegal ou
sem relação com os objetivos institucionais;

6

DAS POLÍTICAS DE BACKUP

6.1

Disposições gerais

6.1.1

É de inteira responsabilidade do setor de TI a elaboração, implementação e

gerenciamento das políticas de backup do data center do campus;
6.1.2

Deverá ser de máxima prioridade para o setor de TI a implementação e gerenciamento

do backup de todas as informações que estejam sob sua responsabilidade;

6.1.3

Na elaboração das políticas de backup deverão ser considerados:

• ~:;:nc~a:e~:~::::i:: ex::~:::::~ ~olí:~:deeba::~í:~ção de~ qY
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• Periodicidade de execução: diário, semanal, quinzenal, etc) ;
• Tipo: incrementai, diferencial, total, outros;
• Redundância: quantidade de unidades de backup simultâneas
• Segurança: locais de armazenamento dos backups;
6.1.4

Caso julgue necessário, o setor de TI poderá solicitar à DIGTI suporte de

assessoramento avançado para elaborar e implantar suas políticas de backup;

7

REDE DE COMPUTADORES

7.1

Disposições Gerais

7.1.1

A manutenção da infraestrutura de rede da reitoria e de seu datacenter é de

responsabilidade da DIGTI;
7.1.2

A administração e manutenção da infraestrutura de rede local dos

campi é de

responsabilidade do setor de TI de cada campus;

7.1.3

É proibida a utilização de programas e ou serviços que: possibilite comprometimento da

segurança da rede institucional, objetivem burlar mecanismos de controle, cause danos aos
sistemas ou quaisquer outros que possam causar degradação na disponibilidade da rede.
7.1.4

Deverão ser observadas e seguidas todas as orientações técnicas fornecidas pela

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação em relação às políticas de segurança e
padrões da rede institucional, salvo em situação específica devidamente justificada;

7.2

Das conexões com a internet

7.2.1

O setor de TI é responsável pelo monitoramento das conexões de internet e abertura de

chamados de suporte técnico ou tickets com a operadora do serviço para manutenção;
7.2.2

A Rede Nacional de Pesquisa- RNP é responsável pelo fornecimento de especificações

técnicas para a contratação de links ponto a ponto com seu ponto de presença no estado;

7.2.3

É de responsabilidade da RNP o custeio de conexão ponto a ponto para seu ponto de

presença;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
7.2.4

É de responsabilidade do campus a contratação de link alternativo de conexão com a

internet para contingência e ou balanceamento de carga;

7.2.5

O setor de TI é responsável pelo fornecimento das especificações técnicas para

contratação de conexões de internet para contingência;

7.2.6

É de responsabilidade do campus o custeio das conexões de internet para contingência

e ou balanceamento de carga;

7.2.7

É de responsabilidade da DIGTI a elaboração dos padrões de rede, e o suporte técnico

de assessoramento avançado aos campi durante a criação das especificações técnicas para
contratação de novas conexões com a internet para contingência;

7.3

Da infraestrutura da rede local

7.3.1

A DIGTI é o setor responsável pela normatização e padronização dos recursos de TIC

no âmbito do IFMA, com a responsabilidade pela elaboração dos:

7.3.2

•

Padrões de serviços;

•

Topologias;

•

Modelos de implantação, operação e manutenção;

•

Normps operacionais e de seguranças;

•

Treinamento;

Baseado nas normas, diretrizes e recomendações previstas do item anterior, será de

responsabilidade dos setores de TI o levantamento das necessidades, adequações, implantação
e manutenção da infraestrutura física da rede de seus respectivos campi.
7.3.3

Será de responsabilidade da DIGTI o levantamento das necessidades, adequações,

implantação e manutenção da infraestrutura física da rede da Reitoria.

7.3.4

Quando julgado necessário, poderá ser contratada empresa para prestação de serviço

de implantação de recursos físicos da rede local em suas instalações de lotação tais como:
instalação de cabeamento lógico estruturado, fornecimento de equipamentos e serviços de
suporte técnico, sempre em conformidade com a legislação em vigor.
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7.3.5

O setor de TI é responsável pela implantação, gerenciamento, operação e manutenção

dos serviços de rede fornecidos pelos respectivos data centers de suas instalações de lotação;

7.3.6

Os serviços de rede fornecidos para todo o instituto de forma centralizada e alocados no

data center principal do instituto são de responsabilidade exclusiva da DIGTI.
7.3.7

É de responsabilidade da DIGTI o assessoramento, treinamento e suporte técnico

avançado para os setores de TI dos campi.
7.3.8

Os acessos aos servidores e ativos de rede, interfaces de gerenciamento dos sistemas e

instalações dos data centers localizados nos campi e Reitoria do instituto, só poderão ser
realizados por pessoal devidamente autorizado, com objetivo específico devidamente justificado,
sempre com a devida supervisão de membro do setor TI do campus ou da DIGTI, respeitando-se
todos os protocolos de segurança previstos nas normas em vigor;
7.3.9

A manutenção de toda a infraestrutura física das redes locais do instituto deverá ser

realizada por profissionais qualificados, devidamente autorizados e obedecendo a todos os
procedimentos de segurança previstos nas normas técnicas e legislação em vigor.
7.3.10 Todas as normas e procedimentos estabelecidos pela DIGTI deverão estar em
conformidade com os padrões, normas técnicas e boas práticas necessárias para implantação
da infraestrutura de serviços de TI previstos na legislação em vigor;
7.4

Dos equipamentos de rede

7.4.1

A aquisição dos equipamentos de rede deverá ser realizada conforme as orientações do

item "da aquisição" disponível na página oito deste documento;
7.4.2

A manutenção dos equipamentos de rede deverá ser realizada conforme as orientações

do item "da manutenção" disponível na página nove deste documento;
7.4.3

Quanto ao tombamento dos equipamentos de rede, deverá ser realizada conforme as

orientações do item "da responsabilidade" disponível na página nove deste documento;
7.4.4

Quando do recebimento de doação de equipamentos, deverá ser realizada conforme as

orientações do item "da doação" disponível na página nove deste documento;
7.4.5

v

A manutenção dos equipamentos de rede do instituto deverá ser realizada por

profissionais qualificados, devidamente autorizados e obedecendo a todos os procedimentos de
segurança previstos nas nonnas técnicas e legislação em vigor.
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7.4.6

O setor de TI é o responsável pela instalação, gerenciamento, operação e manutenção

dos equipamentos de rede pertencentes ao seu respectivo campus;
7.4.7

A DIGTI é responsável pela instalação, gerenciamento, operação e manutenção dos

equipamentos de rede pertencentes à Reitoria e ao data center central do instituto;
7.4.8

É de responsabilidade da DIGTI o assessoramento, suporte técnico avançado e

treinamento básico aos setores de TI dos Campus quanto a instalação, operação, gerenciamento
e manutenção dos equipamentos de rede dos campi;
7.5

Das normas de endereçamento IP

7.5.1

Para endereçamento de ativos de rede, impressoras, microcomputadores e demais

equipamentos, deverá ser utilizado o plano de endereçamento IP disponibilizado pela DIGTI;
7.5.2

Para fins de padronização, deverão ser aplicados os endereços IPs reservados para

servidores e ativos de rede, assim como as faixas para escopo DHCP conforme definidos pela
DiGTI;
7.5.3

Para fins de padronização, deverá ser respeitada a faixa de endereçamento IP

reservada para cada vlan conforme o plano de endereçamento IP definido pela DiGTI;
7.5.4

Para não especificados nos padrões definidos pela DiGTI, em caso da necessidade de

utilização e I ou instalação, solicitar inclusão do item à DIGTI formalmente;
7.6

Do acesso ao conteúdo das redes

7.6.1

É proibido o acesso a sites de conteúdo pornográfico, discriminatório, ilegais ou que por

qualquer razão venha a prejudicar ou denegrir a imagem da instituição;
7.6.2

É proibida a utilização da Internet para cópias de programas, música, filmes e qualquer

outro material protegido pela lei de direitos autorais;
7.6.3

É proibido tentar de obter acesso a recurso e ou conteúdo da Internet classificado como

restrito pelas normas em vigor, bem como:
• Tentativas de fraudar autenticação de usuário ou segurança de
qualquer servidor, rede ou conta;
• Tentativa de acesso aos dados de administração dos sistemas;
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• Tentar conectar-se a um servidor ou conta cujo acesso não seja
expressamente autorizado ao usuário;
• Utilizar-se de aplicativos ou técnicas de intrusão "hacking', visando
colocar à prova e ou comprometer a segurança das redes institucionais
por qualquer razão;
7.6.4

Qualquer tentativa ou uso de ferramenta, aplicativo ou técnica que objetive o acesso não

autorizado aos recursos de gerenciamento da rede institucional, que cause degradação de
performance dos serviços, perda ou furto de informação, quebra no princípio da
confidencialidade pela divulgação de conteúdo sigiloso e outras consequências negativas ao
bom andamento das atividades do IFMA, serão considerados sabotagem, estando sujeitas às
penas da lei;
7.6.5

As regras para acesso à internet e demais recursos da rede obedecem às diretrizes

definidas na Políticas de Segurança e Comunicação POSIC da instituição;
7.6.6

Todos as aplicações que serão utilizadas para acessar conteúdos e recursos providos

pela rede institucional deverão estar devidamente homologados pela DIGTI;
7.7

Da rede sem fio

7.7.1

Deverão ser utilizadas as nomenclaturas de rede sem fio conforme segmentação da

infraestrutura da rede;

7.7.2

Os professores, técnicos administrativos e funcionários de empresas contratadas

devidamente autorizados deverão utilizar a rede sem fio de identificação "IFMA_ADM" para
conexão de dispositivos wireless e conexão com a Internet;
. 7.7.3

Em caso de campi, sede ou polo de ensino a distância EAD, os alunos deverão utilizar a

rede sem fio de identificação "IFMA_ACAD" para conexão de dispositivos wireless e conexão
com a Internet;

7.7.4

Os visitantes deverão utilizar a rede sem fio de identificação "IFMA_VISITANTE" para

conexão de dispositivos wireless e conexão com a Internet;

7.7.5

O acesso dos visitantes será autorizado por ticket. mediante a cadastro junto a pessoal

autorizado, onde deverão ser fornecidos nome completo e CPF;

v
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7.7.6

Senhas ou tickets para acesso à internet sem fio de visitantes terão duração de 4 horas,

e não poderão ser renovadas;

7.7.7

A instalação de pontos de rede sem fio deve ser devidamente autorizada pelo setor de TI

ou pela DIGTI;

7.7.8

Somente poderão ser instalados pontos de acesso que estejam homologadas pela

DIGTI;
7.7.9

As redes sem fio para professores, técnicos administrativos e funcionários de empresas

contratadas devidamente autorizados utiliza como forma de autenticação, login e senha
previamente cadastrados no sistema SUAP;
7.7.10 Os procedimentos para acesso à rede sem fio da instituição podem ser adquiridos no
setor de TI ou na DIGTI;
7.7.11 Pontos de acesso não autorizados, fora das especificações ou que estejam prejudicando
o funcionamento da estrutura de rede da unidade serão bloqueados e ou desativados;

7.8

Do uso do e-mail

7.8.1

Toda a comunicação feita através de e-mail institucional é documento oficial e seu

remetente responderá legalmente pelo teor de seu conteúdo perante a administração pública
segundo os princípios da: legalidade, confidencialidade, ética e objetivos institucionais;

7.8.2

O envio de mensagens através de e-mail institucional que possua conteúdo: ilegal,

ofensivo, que cause constrangimento, configure assédio moral e ou sexual ou que não tenha
objetivo institucional é vedado e seu remetente sujeito às penas previstas na legislação em vigor;
7.8.3

A correspondência eletrônica é confidencial, sendo proibida a leitura de mensagens de

outros destinatários mesmo quando disponível no equipamento local;

7.8.4

E-mails de difusão para docentes e ou servidores administrativos devem ter interesse

institucional e seu conteúdo deve ser relevante para ambos;
7.8.5

E-mails de caráter suspeitos ou desconhecidos não deverão ser abertos, respondidos ou

encaminhados, devendo o suporte técnico ser acionado de imediato para proceder verificação
quanto a existência de softwares maliciosos;

7.8.6

Arquivos anexos não deverão ser abertos ou reanexados e ou reenviados para

remetentes desconhecidos ou suspeitos;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
7.8.7

O cadastro de novos usuários no e-mail institucional, deverá ser realizado através da

abertura de chamado na central de serviços;
7.8.8

Novas contas de e-mail só poderão ser cadastradas pelo gestor de e-mails institucionais

da DIGTI ou outros servidores de TIC autorizados;
7.8.9

As regras para acesso e utilização do e-mail institucional obedecem às diretrizes

definidas na política de segurança e comunicação POSIC da instituição;
8

SISTEMAS

8.1

Disposições Gerais

8.1.1

É obrigado ao usuário a utilização do sistema SUAP para gerenciamento de processos,

almoxarifado, frota, controle de patrimônio, reserva de salas, protocolo, central de serviços,
processo eletrônico, ensino, assistência estudantil e os demais módulos oferecidos;
8.1.2

As solicitações para cadastro de professores no sistema acadêmico deverão ser

realizadas através de chamado aberto na central de serviços;
8.1.3

As solicitações para dúvidas e informações sobre o sistema SUAP deverão ser

realizadas através de chamados aberto na central de serviços;
8.1.4

As solicitações para dúvidas e informações sobre o sistema SUAP para dispositivos

móveis deverão ser realizadas através de chamados aberto na central de serviços;

8.1.5

As solicitações para dúvidas e informações sobre os Portais do IFMA deverão ser

realizadas através de chamados aberto na central de serviços;
8.1.6

As solicitações para dúvidas e informações sobre serviços WEB não listados deverão

ser realizadas através de chamados aberto na central de serviços;
8.1.7

As solicitações para informar problemas sobre: leitores digitais, terminais e instalação de

novos terminais de ponto, refeitório e chaves deverão ser realizadas através de chamados
abertos na central de serviços;
9
9.1

SERVIDORES DE REDE
Disposições Gerais
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9.1.1

A solicitação para criação de servidores virtuais para hospedagem de serviços de rede

deverá ser realizada exclusivamente através da abertura de chamados na central de serviços;

9.1.2

Quanto à instalação, operação, gerenciamento e manutenção dos servidores do instituto,

deverá ser obseNado o previsto no item 7.3 Da infraestrutura da rede local, da presente norma;

10 SEGURANÇA
10.1

Deverão ser seguidas as Políticas de Segurança da Informação e Comunicações

POSIC

11 DA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS
11.1

Disposições gerais

11.1.1 O acesso aos laboratórios de informática deve ser controlado, tendo seu uso permitido
somente por usuários autorizados e com supervisão;

11.1.2 É de responsabilidade do professor e ou utilizador autorizado zelar por sua ordem;
11.1.3 É de responsabilidade do setor pedagógico não permitir seu uso sem um profissional
autorizado;

11.1.4 É dever do técnico de laboratório a verificação de todos os equipamentos antes e após
seu uso;

11.1.5 É dever do técnico de laboratório ou setor pedagógico a abertura de chamado para
resolução de quaisquer problemas referentes aos equipamentos dos laboratórios;

12 PENALIDADES
12.1

Disposições Gerais

12.1.1 A violação das normas ou políticas de segurança da informação implicará na aplicação
das penalidades previstas na legislação em vigor;

12.1.2 Será realizado o bloqueio do acesso do usuário, caso seja detectado uso indevido com o

~

intuito de prejudicar andamento dos trabalhos ou de pôr em risco a imagem da instituição;
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12.1.3 O uso indevido dos recursos de tecnologia da informação implicará em processos

administrativos;
13 DA PADRONIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
13.1

Disposições Gerais

13.1.1 O desenvolvimento de novas demandas sistêmicas deverá ser realizado pela Equipe de

Desenvolvimento de Sistemas da DIGTI, sempre que possível integradas ao sistema SUAP,
utilizando-se as tecnologias Python 2.7.X, Django 1.9.X e banco de dados Postgresqi9.X.
13.1.2 Outras tecnologias podem ser utilizadas apenas quando não puderem ser atendidas com

as especificadas acima. Como por exemplo o terminal de ponto e chaves que foi desenvolvido
em Java. O portal do IFMA também é desenvolvido em outra linguagem (PHP) por ter sido
desenvolvido utilizando um CMS (Content Management System) desenvolvido nesta linguagem,
no entanto o mesmo possui diversos pontos de integração com a solução sistêmica SUAP.
13.1.3 A integração da solução sistêmica com outros sistemas locais, só poderão ser realizadas

através de WebServices, não podendo haver conexão direta com o servidor de banco de dados.
13.1.4 Como repositório de códigos-fonte deverá ser utilizado a solução GIT com gerenciador

GITLAB, disponibilizado no datacenter do IFMA. Cada desenvolvedor deverá ter suas próprias
credenciais e todo código alterado deverá ser revisado por um ou mais gestores do projeto para
que possa ser aprovado e só então ser colocado em produção. Não é autorizada a implantação
de nenhum serviço no datacenter institucional sem que esteja no GITLAB Institucional.
13.1.5 Os campi poderão desenvolver soluções específicas para os mesmos desde que

possuam pessoal capacitado e disponível, além de infraestrutura física própria para
hospedagem. Tais soluções deverão ser peculiares ao campus e não deve haver solução
equivalente desenvolvida pela DIGTI. No entanto, recomendamos fortemente a concentração
dos esforços em implantar as soluções sistêmicas do IFMA, conforme especificado em
regimento interno.
13.1.6 Caso haja solução sistêmica equivalente ou caso a solução devesse ter sido implantada

na solução sistêmica, o campus estará descumprindo o estabelecido pela Portaria N° 3.518, de

29 de outubro de 2014 que instituiu o SUAP como Sistema Unificado no âmbito da
Administração do IFMA.
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13.1.7 Caso o campus tenha desenvolvido alguma solução na existência de equivalente
sistêmica integrada ao SUAP, a DIGTI não se responsabilizará pela integração de dados destas
soluções desenvolvidas com a solução sistêmica homologada.

13.1.8 Caso desejem utilizar a infraestrutura da Reitoria para hospedagem destas soluções
específicas devem nos consultar previamente sobre a possibilidade de recursos para
hospedagem da solução e quais tecnologias podem ser utilizadas.

13.1.9 Caso seja algo que deverá ser útil para outros campi deve ser desenvolvido na solução
sistêmica SUAP pela equipe da DIGTI ou através do desenvolvimento colaborativo nos Campi no
projeto SUAP, caso contrário em hipótese alguma será possível fornecer a solução nem dar
suporte aos campi nesta solução.

