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1 APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), é uma autarquia ligada ao
Ministério da Educação criada pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a partir da integração do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e das Escolas Agro técnicas Federais de Codó,
São Luís e São Raimundo das Mangabeiras. Sua missão é “Promover educação profissional, científica e
tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do cidadão e no
desenvolvimento socioeconômico sustentável” (PDI-IFMA 2014-2018).
A Tecnologia da Informação e Comunicação no IFMA está entrelaçada nos segmentos administrativos e
pedagógicos por meio dos fluxos de informações e nos processos automatizados, processos estes necessários
para o funcionamento da Instituição. Ainda por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação, serão
estabelecidos planos de forma conjunta aos segmentos envolvidos, a fim de atender as necessidades de
infraestruturas e desenvolvimento de soluções necessárias para o aperfeiçoamento da administração
institucional. Estes objetivos somam-se as necessidades de manutenção dos níveis de serviços já
estabelecidos e que exigem suporte organizacional adequado.
Para alcançar esse resultado, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias de TI e as estratégias
organizacionais. Dessa maneira, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC é o
instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o Plano de
Ação para implantá-las.
O PDTIC é, portanto, uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão para o gestor. O PDTIC
representa um instrumento de gestão para a execução das ações de TI da organização, possibilitando justificar
os investimentos em TI, minimizar os desperdícios, garantir o controle, aplicando os recursos naquilo que é
considerado mais relevante para o negócio e, por fim, melhorando os gastos públicos e os serviços prestados
ao cidadão.
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFMA (PDTIC) 2016-2018 reflete o
amadurecimento do nível de governança do Instituto, fruto da atuação do Comitê Gestor de Tecnologia da
Informação e Comunicação – CGTIC e do empenho e árduo trabalho dos servidores desta Instituição, que
com afinco e competência participaram da elaboração desta importante ferramenta para o alcance de sua
missão institucional.
Este plano foi construído em harmonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional e compreende todas as
ações de TI indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos do IFMA.
Esta Segunda Edição do PDTIC é a evidência do processo progressivo de consolidação de uma estrutura de
governança de TI no IFMA por meio do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC.
Necessidades e Ações foram revistas com a finalidade de se manter uma estrutura exequível de ser
concretizada, assim como uma reestruturação das Necessidades e Ações com visão mais horizontal,
pensando-se no Instituto como um todo.
Este documento, de forma resumida, registra a metodologia aplicada na elaboração do PDTIC; o Inventário de
Necessidades; os planos de Metas e Ações, de Gestão de Riscos; dentre outros elementos táticos e
estratégicos relacionados à Tecnologia da Informação.

1 INTRODUÇÃO
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação
de um órgão ou entidade para um determinado período. Deve contemplar as necessidades de informação e serviços
de TI da organização, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação.
A elaboração e atualização regular do PDTIC pelos órgãos federais é uma previsão estabelecida no âmbito do Sistema
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação SISP. O SISP agrega as atividades de planejamento,
coordenação, organização, operação, controle e supervisão dos recursos de TI dos órgãos e entidades da
administração pública federal.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, por intermédio da Secretaria de Tecnologia da Informação
– STI, instituiu a Instrução Normativa 04, de 19 de maio de 2008, depois atualizada em 12 de novembro de 2010 e 11
de setembro de 2014 respectivamente, que dispõe sobre a contratação de soluções de TI e, na qual é imprescindível
que os órgãos da Administração Pública Federal construam os seus PDTICs para que essas contratações estejam
previstas no seu planejamento de TI.
O PDTIC do IFMA, com abrangência 2016-2018, 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 TI 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 TI. 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, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) representa um instrumento
indispensável para a gestão dos recursos de TI. 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 TI, devem elaborar um PDTIC que contemple todas as ações e as associem às metas de suas áreas
de negócio.
A Administração Pública Brasileira avança em direção a crescente dependência do bom e regular funcionamento dos
produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI). A cada dia novos serviços eletrônicos são disponibilizados à
sociedade e cada vez mais processos de trabalho são automatizados, como forma de gerar eficiência e economia nos
procedimentos.
Para muitos, a TI tornou-se um serviço essencial ao Estado, considerando que sua estabilidade é vital ao regular
funcionamento das instituições. É possível dizer, ainda, que a TI tornou-se “um dos principais instrumentos de
desenvolvimento das atuais organizações” (CAVALCANTI, 2013).
Partindo do pressuposto de que as organizações só extraem de seus recursos de TI o valor necessário ao atingimento
de seus objetivos se seu uso atual e futuro ocorrer de forma ordenada, a atividade de planejamento torna-se etapa
imprescindível não apenas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das organizações. Buscando não apenas a sua
sobrevivência futura, mas também o controle do desperdício de esforços e de recursos.
Nesse contexto, o planejamento estratégico de TI é uma importante ferramenta para direcionar e gerenciar todos os
recursos de TI – 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 TI passa a atuar em
benefício da organização.
O planejamento de TI é um processo dinâmico e interativo que estrutura estratégica, tática e operacionalmente as
informações organizacionais, a tecnologia da informação, as pessoas envolvidas e a infraestrutura necessária para o
atendimento de todas as decisões, ações e processos corporativos. Esse caráter dinâmico deve-se ao fato de que o
desenvolvimento de estratégias de TI está inserido em ambientes instáveis, sujeitando-as a constantes reajustamentos

de modo a absorver as novas condições do negócio, do mercado e da evolução da própria tecnologia (LUTCHEN,
2004).
Adequadamente utilizada a TI gera significativos benefícios, tais como ganhos de desempenho, ampliação da
transparência e maior acesso a informações. De fato, a TI tem fornecido amplo suporte aos processos de
governamentais, exigindo cada vez mais controle e maior governança, pois, em cenários instáveis, falhas em TI
significam falhas em processos de trabalho e, consequentemente, danos para a organização.
Quanto maior for a capacidade da organização em prover adequado direcionamento aos investimentos e ao uso dos
recursos de TI frente às suas demandas e necessidades, maior será o caráter estratégico que esse tema assumirá
internamente. Seja associado ao suporte operacional ou ao fornecimento de soluções estratégicas para o negócio, o
desenvolvimento de uma governança adequada dos recursos e investimentos em TI contribuirá para a efetividade das
ações de planejamento, gestão e controle – habilitando o alcance dos objetivos organizacionais.
A Instrução Normativa STI/MP n° 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 n° 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 TI, com a função de complementar o
planejamento estratégico da organização, declarar os objetivos e as iniciativas estratégicas da área de TI, 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.
1.2. Abrangência e Período
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 36 (trinta e
seis) meses, mas deverá ser revisto a cada seis 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 o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFMA. No que se refere ao período de validade
este PDTIC prevê sua execução para o período entre os anos de 2016 a 2018.
1.3. Equipe de Elaboração
No IFMA, além da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e dos setores de tecnologia nos Campus, existe
o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), criado através da Portaria IFMA nº 265/2012,
com a finalidade de planejar, coordenar, promover, orientar e avaliar as atividades relativas as estratégias e linhas de
ação de Tecnologia da Informação. A equipe de elaboração do PDTIC foi instituída pela Portaria IFMA nº 3704/2012.
Além das da equipe constante na Portaria, todos os gerentes e servidores da DIGTI participaram do processo de
elaboração nos momentos em que a equipe julgou necessária. O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGTIC) participou avaliando e aprovando as etapas de concepção do PDTIC, bem como o próprio
PDTIC.
1.4 Cronograma
O cronograma consiste de 3 etapas: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. Estas etapas são parte do processo de
elaboração de PDTIC da STI/MPOG.

Cronograma
ETAPA

Elaboração

ATIVIDADE

DATA
PREVISTA

Definir a abrangência e o período de vigência do
04/01/2016
PDTIC
Definir a Comissão de Elaboração do PDTIC
04/01/2016
Descrever a metodologia de elaboração
15/01/2016
Consolidar documentos de referência
18/01/2016

RESPONSÁVEL
Comitê Gestor de TIC
Comitê Gestor de TIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC

Cronograma
ETAPA

Diagnóstico

Planejamento

ATIVIDADE
Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC
Identificar princípios e diretrizes
Identificar estratégias da organização
Analisar o referencial estratégico de TIC
Analisar a organização da TIC
Realizar análise SWOT da TIC
Estimar a capacidade de execução da TIC
Planejar o levantamento das necessidades
Identificar necessidades de informação
Identificar as necessidades de serviços
Identificar as necessidades de infraestrutura
Identificar as necessidades de contratação
Identificar as necessidades de pessoal
Consolidar o Inventário de Necessidades
Alinhar as necessidades de TIC às estratégias da
organização
Encaminhar o Inventário de Necessidades para
aprovação do Comitê Gestor de TIC
Atualizar critérios de priorização
Priorizar as necessidades inventariadas
Definir as Metas e Ações
Planejar as ações de pessoal
Planejar o orçamento das ações
Identificar os fatores críticos de sucesso
Planejar o gerenciamento de riscos
Consolidar a Minuta do PDTIC
Realizar revisão do texto
Entregar a Minuta do PDTIC ao Comitê Gestor de TI
para aprovação
Aprovação do PDTIC no CONSUP

DATA
PREVISTA
29/01/2016
05/02/2016
12/02/2016
19/02/2016
26/02/2016
04/03/2016
11/03/2016
18/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
08/04/2016
15/04/2016

Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC

18/04/2016

Comissão de Elaboração do PDTIC

29/04/2016

Comissão de Elaboração do PDTIC

02/05/2016
13/05/2016
20/05/2016
27/05/2016
03/06/2016
10/06/2016
17/06/2016
24/06/2016
30/06/2016

Comitê Gestor de TIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC

01/07/2016

Comissão de Elaboração do PDTIC

01/08/2016

CONSUP IFMA

Tabela 1- Cronograma de execução

RESPONSÁVEL

2 TERMOS E ABREVIAÇÕES
Os conceitos envolvidos em termos técnicos importantes, convenções e abreviações que serão mencionados no
decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo.
Termos e abreviações
SIGLA
CGTIC
CONIF
CRI
CSI
NTI
DIGTI
EaD
ENAP
FORTI
IFMA
IN
PDI
PDTIC
POSIC
RNP
SISP
STI
SWOT
TI
TI/SI
VoIP

DESCRIÇÃO
Comitê Gestor de TIC
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Coordenação de Redes e Infraestrutura
Coordenação de Sistemas de Informação
Núcleo de Tecnologia da Informação dos Campus
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
Educação à Distância
Escola Nacional de Administração Pública
Fórum dos Gestores de TI da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Instrução Normativa
Plano de Desenvolvimento Institucional
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Política de Segurança da Informação e Comunicação
Rede Nacional de Pesquisa
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
Secretaria de Tecnologia da Informação
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Tecnologia da Informação
Tecnologias da Informação/Sistemas de Informação
Voice over Internet Protocol (Voz sobre IP)

Tabela 2 - Termos e abreviações

3 METODOLOGIA APLICADA
O PDTIC-IFMA 2016-2018 baseou-se no Guia do PDTIC do SISP (Versão 2.0/2016), na Estratégia de Governança
Digital (EGD) da Administração Pública Federal (2016-2019), documentos editados pela STI que define os objetivos
estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital, estabelecida pelo Decreto nº 8.638, de 15 de
janeiro de 2016. Além disso, foi considerado as necessidades levantadas pelos Coordenadores de Tecnologia da
Informação de todos os Campus do IFMA.
4 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 triênio 2016-2018.
5 MONITORAMENTO E REVISÃO
O plano tem previsão de revisão anual. Essas revisões visam atualizar o PDTIC de forma a contemplar eventuais
mudanças na sua estrutura organizacional ou alterações no referencial estratégico da área de TI do IFMA.
O processo de revisão será conduzido pela DGTI e pela Equipe de Elaboração do PDTIC e os resultados desse
processo serão submetidos a Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFMA – CGTIC.
O monitoramento da execução do Plano Diretor de TIC do IFMA será de responsabilidade do Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), enquanto a operacionalização dos procedimentos ficará a cargo
da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI). Outros atores poderão ser envolvidos, conforme a
necessidade.
Foi proposto um conjunto de 12 (doze) objetivos estratégicos de TIC, alinhados com os objetivos do Planejamento
Estratégico do IFMA. Esse conjunto tem por objetivo mensurar diversos aspectos da tecnologia do IFMA, considerando
seus três eixos: Governança, Infraestrutura e Sistemas.
Tais objetivos poderão sofrer alterações em virtude do Planejamento Estratégico Institucional 2016-2020 que está em
fase final de elaboração.
6 MOTIVAÇÃO
A elaboração do PDTIC do IFMA teve como principal motivador a necessidade de alinhar os objetivos estratégicos
do IFMA às ações de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.
O IFMA está em amplo movimento de expansão e necessita de um planejamento de TIC que dê apoio e
condições para que o instituto consiga atingir suas metas, previstas no seu Planejamento Estratégico.
A imposição de se adequar à legislação referente ao tema Tecnologia da Informação e Comunicação, cobrada
em diversas auditorias na qual a instituição é submetida constantemente, também se apresenta como um fator
importante para o planejamento das ações relacionadas a TIC.

7 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Para a elaboração do PDTIC devem-se seguir diretrizes, padrões, normas e orientações do governo. A tabela abaixo
apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio e consulta na elaboração desse
PDTIC.
Documentos de Referência
DOCUMENTO
Estratégia de Governança
Digital 2016

Instrução Normativa – IN 04
de 12 de setembro de 2014

Plano de Desenvolvimento
Institucional do IFMA 20142018

DESCRIÇÃO
Define os objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital,
estabelecida pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. A publicação é composta
de três eixos, dez objetivos e 51 iniciativas estratégicas.
Art. 3º, em consonância com o art. 4º, do Decreto nº 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 anualmente, para servir
de subsídio à elaboração do PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do SISP. ”
Art. 4º 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.
Define as Diretrizes e Objetivos Estratégicos que o IFMA planejou

Apresenta a situação da governança de tecnologia da informação na Administração
Pública Federal, indicando, por exemplo, ausência de Planejamento Estratégico
Institucional, deficiência na estrutura de pessoal e tratamento inadequado à
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes
Guia de PDTIC do SISP 2016
e templates para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
Regimento Interno do IFMA Dispõe acerca do Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Acórdão 1.603/2008 –
Plenário TCU

de 11 de junho e 2014
Instrução Normativa GSI/PR
Nº1, de 13/06/2008

Tecnologia do Maranhão.
Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública
Federal, 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 2.308/2011 –

 Indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos de benefícios para o

Plenário

negócio da instituição;
 Metas para cada indicador definido;
 Mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição

Control Objectives for

 PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI

Information and Related

-

PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio

Technology (COBIT® 5)

-

PO1.4 – Plano Estratégico de TI

Tabela 3 - Documentos de referência do PDTIC IFMA 2016-2018

Figura 1 - Documentos de referência do PDTIC IFMA 2016-2018
8 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Os princípios e diretrizes são os aspectos que determinam o ponto de partida. Normalmente são delimitados por
instrumentos legais, diretrizes de governo, recomendações e determinações das instâncias de controle,
melhores práticas de mercado e pelo próprio contexto da estrutura de TI do órgão. A partir dos documentos de
referência, elencados no tópico anterior, foram estabelecidos Princípios e Diretrizes para orientar a elaboração e
execução desse PDTIC. A tabela abaixo apresenta esses Princípios e Diretrizes.
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
ID

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

PD01 Alinhamento dos objetivos institucionais de TIC às estratégias de negócio.

FONTE
COBIT 4.1
Acórdão 1.603/2008 Plenário TCU

PD02

As contratações de bens e serviços de TIC deverão ser precedidas de planejamento,
seguindo o previsto no PDTIC.

IN STI/MP Nº 04/2014
Acórdão 1.603/2008 Plenário TCU

PD03

Planejamento dos investimentos de hardware e software seguindo políticas, diretrizes e
especificações definidas em instrumentos legais.

IN STI/MP Nº 04
EGD 2016-2019

PD04 Garantia de suporte de informação adequado, dinâmico, confiável e eficaz.
PD05

Utilização racional dos recursos de TIC, visando a melhoria da qualidade e da
produtividade do ciclo da informação.

PD06 Garantia da segurança em TIC.
PD07 Garantia da melhoria contínua da infraestrutura de TI.
PD08 Melhoria da eficiência dos processos de TI.

EGD 2016-2019
EGD 2016-2019
EGD 2016-2019
IN GSI/PR Nº1/2008
EGD 2016-2019
EGD 2016-2019

Tabela 4 - Princípios e Diretrizes do PDTIC IFMA 2016-2018

Figura 2– Princípios e Diretrizes do PDTIC IFMA 2016-2018
9 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA DE TIC
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.

Figura 3 – Organograma da área de TI do IFMA
De acordo com o Regimento Interno do IFMA, abaixo temos as atribuições de cada órgão da área de
Tecnologia da Informação:
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DIGTI

Coordenar as ações de elaboração e implementação do Plano Diretor de TI, que defina a direção futurados
recursos de tecnologia da informação, refletindo as políticas, padrões e procedimentos de recursos de
informação, e oferecer orientação ao nível institucional;
Coordenar as ações de avaliação e de controle sobre os planos e programas de tecnologia da informação
implantados no IFMA, propondo aos mesmos a reformulação ou adequação, caso seja necessário;
Analisar e emitir parecer acerca das propostas de serviços técnicos em tecnologia da informação, bem como
daqueles referentes à aquisição de equipamentos e outros materiais relacionados à gestão de tecnologia da
informação;
Coordenar as ações de disseminação das informações institucionais;
Desenvolver outras atribuições afins.
Coordenação de Redes e Infraestrutura – CRI
Participar das ações de elaboração e implementação do Plano Diretor de TI;
Desenvolver ações de elaboração de planos e de programas voltados para o desenvolvimento e a
manutenção da rede ou da gestão de dados e informações do IFMA;
Manter equipamentos, dispositivos e serviços, e executar atividades a fim de promover a segurança e
gerência na rede do parque tecnológico.
Manter atualizada a definição de normas, padrões e mecanismos de administração da rede de
computadores, visando à segurança e ao desempenho dos serviços de tecnologia da informação no IFMA.
Administrar o funcionamento da infraestrutura física e lógica da rede de computadores do IFMA, definindo
mecanismos para sua segurança;
Desenvolver ações que visem à disseminação interna e externa de informações de interesse do IFMA;
Coordenar o trabalho dos núcleos de serviços e suporte;
Desenvolver outras atribuições afins.
Compete ao Núcleo de Serviços e Suporte:
Prestar atendimento a usuários da Reitoria quanto a problemas de funcionamento e operação de
equipamentos de TI, incluindo os problemas de conectividade;
Prestar suporte técnico relativo a softwares e equipamentos da Reitoria;
Receber as solicitações dos usuários, resolvendo de imediato quando possível;
Cadastrar as dúvidas, reclamações e sugestões dos usuários relativo aos serviços oferecidos pela DIGTI;
Repassar os problemas não resolvidos para as Coordenações e Núcleos capazes detratá-los;
Desenvolver e manter, em conjunto com os setores específicos, manuais e guias dos serviços prestados
pela DIGTI;
Identificar, documentar e divulgar à comunidade do IFMA soluções para problemas recorrentes;
Elaborar periodicamente, ou sempre que requisitado, relatórios sobre os atendimentos realizados;
Reunir-se com os Chefes de Núcleos, Coordenadores e com o Diretor regularmente para manter uma base
de informações atualizada sobre os serviços oferecidos pela DIGTI;
Sugerir a contratação de serviços e aquisição de equipamentos para melhorar os serviços prestados pelo
Núcleo;
Desenvolver outras atribuições afins.
Coordenação de Sistemas da Informação - CSI
Participar das ações de elaboração e implementação do Plano Diretor de TI;
Projetar e desenvolver a integração dos Sistemas de Informação (SI);
Prestar suporte aos Campi na implantação dos sistemas de informação, que foram desenvolvidos ou
adquiridos com o aval da DIGTI;
Realizar a capacitação e orientação no uso dos sistemas de informação;
Estabelecer metodologia padrão de desenvolvimento de software;
Desenvolver SI para utilização no âmbito do IFMA, através de núcleo de desenvolvimento próprio de
sistemas;
Organizar e manter a documentação de SI atualizadas;
Gerenciar os Sistemas de Gerenciadores de Banco de Dados;
Acompanhar as atividades de núcleos de desenvolvimento vinculados à DIGTI;

Garantir a integridade dos dados dos sistemas;
Acompanhar as atividades de terceiros na área de desenvolvimento de sistemas;
Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
Desenvolver outras atribuições afins.
Compete ao Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas:
Realizar o desenvolvimento e implantação dos sistemas;
Desenvolver novas funcionalidades dos sistemas existentes, de acordo com as demandas solicitadas;
Capacitar usuários dos Campi nos Sistemas de Informação existentes;
Prestar atendimento aos usuários para dúvidas e problemas técnicos relacionados aos sistemas;
Realizar implantação dos sistemas em novos Campi;
Realizar análise de ocorrências em sistemas;
Fazer simulações de procedimentos no uso dos sistemas;
Testar funcionalidades dos sistemas;
Auditar e analisar erros de operações nos sistemas de informação;
Consultar e fazer monitoramento de dados nos SI;
Desenvolver relatórios dos SI;
Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas;
Desenvolver outras atribuições afins.
Compete à Coordenação de Governança em TI:
Apoiar a elaboração do plano Estratégico de TI e do Plano Diretor de TI deste Instituto, em alinhamento com
a estratégia da organização;
Apoiar a contratação de soluções de TI;
Acompanhar e apoiar a gestão dos projetos da TI;
Apoiar a priorização e implantação dos processos de governança de TI;
Orientar a criação e manutenção dos processos de TI;
Acompanhar os contratos de TI de âmbito institucional;
Promover a capacitação dos servidores da DIGTI;
Acompanhar o gerenciamento de serviços de terceiros em TI no âmbito da DIGTI;
Desenvolver outras atribuições afins.
Compete aos setores de TI dos Campi:
Levantar a necessidade de recursos de TI (Tecnologia da Informação) para atendimento das demandas do
Campus
Providenciar a aquisição de recursos de TI para o Campus
Prestar suporte e assistência aos usuários dos recursos de TI;
Realizar o Planejamento de TI do Campus;
Administrar e manter a infraestrutura de TI do Campus, incluindo a gestão das licenças de software;
Instalar, configurar e manter os recursos de TI de área de trabalho;
Garantir a segurança da informação no âmbito da infraestrutura de TI do Campus e registrar os incidentes;
Elaborar e manter a documentação da infraestrutura de TI do Campus;
Acompanhar as atividades de terceiros em operações na infraestrutura de TI do Campus;
Desenvolver atividades de TI em consonância com as diretrizes, normas e políticas de TI emanadas do
Comitê de TI e orientações da Diretoria de TI do IFMA;
Registrar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de TI;
Desenvolver outras atividades de TI inerentes à sua finalidade ou atribuídas pelo Diretor Geral do Campus.

10 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC
Esta seção visa estabelecer o referencial estratégico de TI do IFMA, composto por sua missão, visão,
valores, matriz de swot, objetivos, mapa estratégico e pelo alinhamento das ações do IFMA com as
iniciativas preconizadas pela recente EGD e os indicadores e metas do PDTIC.

Figura 4– Referencial Estratégico de TIC
10.1 Missão da TIC
Prover e integrar soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação, apoiando o IFMA na execução da sua
atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
10.2 Visão da TIC
Ser reconhecido como referência no oferecimento se soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação entre a
comunidade acadêmica e administrativa.
10.3 Valores da TIC
-

Efetividade: Atuar orientado para os resultados que assegurem o cumprimento da missão;

-

Inovação: Buscar soluções inovadoras para melhor prover informações e recursos de TI;

-

Economicidade: Garantir que as aquisições de produtos e serviços de tecnologia da informação possuam
o melhor resultado estratégico possível na relação custo X benefício;

-

Sustentabilidade: Assegurar que a informação e os recursos de TI sejam economicamente viáveis,
socialmente justos e culturalmente aceitos;

-

Integração: Fomentar a geração e uso de informações úteis ao processo decisório da organização.

10.4 Objetivos Estratégicos da TIC
Objetivo
OE01
OE02
OE03
OE04
OE05
OE06
OE07
OE08
OE09
OE10
OE11
OE12

Descrição
Ampliar o atendimento e promover a melhoria na qualidade e disponibilidade dos serviços de TIC
Aperfeiçoar o planejamento e a gestão de projetos, processos e serviços de TIC de modo a contribuir com os
resultados estratégicos
Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços
Aprimorar a integração e a comunicação com públicos internos e externos por meio do uso da tecnologia
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição
Garantir infraestrutura de TIC apropriada as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis
Promover a segurança da informação e comunicação
Garantir a continuidade dos serviços essenciais de TIC
Promover a capacitação continuada em TIC
Promover políticas de fixação dos profissionais de TIC
Garantir uma gestão da qualidade dos recursos orçamentários de TIC

Tabela 5 - Objetivos Estratégicos de TIC

Figura 05 – Objetivos Estratégicos de TIC

10.5 Mapa Estratégico da TIC

Figura 5 - Mapa Estratégico de TIC

10.6 Análise SWOT
A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou análise de ambiente, sendo usada
como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita
verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da Unidade de TI no ambiente em
questão.
O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e
Ameaças (Threats). As oportunidades e ameaças, são originadas do ambiente externo e a organização não exerce
controle sobre elas. Já as fraquezas e forças espelham a realidade interna da organização.
FORÇAS (STRENGHTS)

FRAQUEZAS (WEAKNESSES)

Bom relacionamento no ambiente de trabalho;
Sistema administrativo integrado de desenvolvimento próprio
em parceira com o IFRN (SUAP);
Capacidade e conhecimento técnico dos servidores
Comprometimento da equipe de TI;
Planejamento Estratégico de TIC, bem como Comitê Gestor de
TI, institucionalizados;
Política de Segurança da Informação aprovada;
Posicionamento estratégico da DIGTI na estrutura
organizacional do IFMA;

Falta de política de capacitação técnica dos servidores de TI;
Processos não documentados;
Falta de política de gestão de projetos de TI;
Ausência de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;
Estrutura de funções gratificadas em Disparidade com as
demandas e responsabilidades;
Ausência de política de aquisição e descarte de equipamentos;
Datacenter necessitando de atualização;

Equipe de TI composta por servidores concursados;

Ausência de Plano de Continuidade de Serviços de TIC, para
serviços que requerem alta disponibilidade e confiabilidade;

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) facilitando a
atribuição de prioridades no desenvolvimento, aquisição,
implantação e manutenção de soluções de TIC;

Sistemas críticos ainda sem ambiente de contingência, visando
garantir disponibilidade dos serviços de TIC e de aplicações;

Disponibilidade de videoconferência para interação com os
Campus.

OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES)

Unidade de TI dos campi não integrada com unidade de TI da
Reitoria.

Inventário dos recursos de TI não adequado.
AMEAÇAS (THREATS)

Política de governo voltada para ampliação da Rede Federal de
Evasão de servidores de TI;
ensino;
Adoção do SUAP por diversos IFs;
Falta de planejamento orçamentário em TI;
Cumprimento às exigências do MPOG e do TCU;
Mudanças na política do Governo Federal;
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, publicada pela
STI, que promove o fortalecimento da estrutura de TIC dos Lentidão dos processos licitatórios;
órgãos integrantes do SISP;
Grande procura da sociedade por capacitação profissional;
Mudança rápida das tecnologias;
Aumento da oferta de cursos de Educação a Distância;
Plano de carreira dos cargos não específicos para a área de TI;
Possibilidade de utilizar Central de Serviços e Suporte, para
Remuneração defasada em relação ao mercado;
esclarecimento de dúvidas junto ao SISP.
Remanejamento de servidores entre os Campus;
Política de contratação conjunta dos Órgãos integrantes do SISP Falta de um controle nas compras descentralizadas de TI;
para adquirir equipamentos e serviços.
Lentidão no preenchimento de vagas através de concurso;
Contingenciamento de verbas do orçamento federal;

Tabela 6 – Análise de SWOT de TIC

Figura 6 - Análise de SWOT de TIC
10.7 Alinhamento Estratégico
O alinhamento estratégico é definido como o processo de transformar a estratégia de negócio em estratégia de TI. Visa
garantir que os objetivos de negócio sejam alcançados e os recursos investidos em TI gerem valor à Instituição. Essa

integração habilita a TI organizar seus processos, determinar os investimentos e recursos humanos em TI, orientados
sempre pelas estratégias organizacionais. Por meio do Acórdão 1603/2008, o Tribunal de Contas da União (TCU)
demonstra que é fundamental o alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organizacionais para que o
planejamento estratégico da organização pública tenha êxito. Nesse sentido, o alinhamento desse Plano com o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 é um fator primordial para que as ações descritas no PDTIC possam ser
implantadas, visando ao atendimento dos objetivos estabelecidos pela alta administração. Posteriormente, será realizado
o alinhamento também com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2016-2020), que está em fase final de
elaboração.
O alinhamento estratégico, aliado ao planejamento estratégico, é um importante instrumento de gestão. Por isso, novas
abordagens para a operacionalização do alinhamento podem auxiliar a gestão corporativa em suas decisões e influir no
desempenho organizacional. O impacto da tecnologia de informação (TI) no desempenho dos negócios tem sido bastante
discutido durante esta última década. Pesquisadores das áreas de negócio e de TI realizam estudos para examinar as
necessidades e os benefícios do alinhamento da TI com o restante dos negócios (Reich e Benbasat, 1996; Sabherwal e
Chan, 2001). Os executivos de TI também têm considerado o alinhamento entre as estratégias de negócio e de TI como
um dos objetivos principais da área, pela possibilidade de identificação de novas oportunidades de negócios e pela
obtenção de vantagens competitivas baseadas em soluções de TI (Niederman, Brancheau e Wetherbe, 1991; Porter,
2001).
Perspectiva

Objetivo

Ampliar a oferta de um ensino gratuito e de qualidade, oferecendo
cursos presenciais e na modalidade a distância, articulados com a
realidade local e regional de modo a promover o desenvolvimento
socioeconômico.

Resultados
Institucionais

Fomentar a política descentralizada de eventos, cursos e projetos
de extensão, no sentido de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico dos municípios no entorno dos Campus do IFMA,

Intensificar as ações de fomento à inclusão e respeito à diversidade

Processos
Internos

Objetivos PDTIC
OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC

OE03 - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e serviços
OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE09 - Garantir a continuidade dos serviços
essenciais de TIC
OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE03 - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e serviços

Promover o ensino integrado à pesquisa aplicada e à extensão
tecnológica

OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada as atividades administrativas, de
ensino, pesquisa e extensão

Ampliar a articulação com sistemas públicos de educação básica e
superior na definição de ofertas educacionais.

OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC

Ampliar quantitativa e qualitativamente a produção científica
institucional

OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC

Implantar e estruturar o(s) Programa(s) de Pós-Graduação e
Estimular a criação de novos cursos Lato e Stricto Sensu,
presenciais e na modalidade a distância

Empregar nova política de empreendedorismo através das
parcerias institucionais e empresariais, considerando o
aprimoramento das políticas de cooperação técnica, transferência
de tecnologia, estágio e política de egressos.

Promover melhorias e modernização da infraestrutura física e
instalações das unidades do IFMA

OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada as atividades administrativas, de
ensino, pesquisa e extensão

OE01 - Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada as atividades administrativas, de
ensino, pesquisa e extensão
OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada as atividades administrativas, de
ensino, pesquisa e extensão
OE07 - Desenvolver sistemas de TIC
interoperáveis e portáveis
OE08 - Promover a segurança da
informação e comunicação

Intensificar o uso de tecnologias para promover maior celeridade
processual e garantir a segurança organizacional

OE03 - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e serviços
OE02 - Aperfeiçoar o planejamento e a
gestão de projetos, processos e serviços de
TIC de modo a contribuir com os resultados
estratégicos

Promover a transparência da gestão

OE03 - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e serviços
OE07 - Desenvolver sistemas de TIC
interoperáveis e portáveis

Fortalecer a Gestão Participativa

OE04 - Aprimorar a integração e a
comunicação com públicos internos e
externos por meio do uso da tecnologia

Pessoas

Orçamento

Intensificar o uso das tecnologias de Informação e Comunicação
entre as unidades do IFMA

OE04 - Aprimorar a integração e a
comunicação com públicos internos e
externos por meio do uso da tecnologia

Dotar o IFMA de Comunicação Institucional, Estratégica e Integrada

OE05 - Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada à estratégia da
instituição

Capacitar e Qualificar os servidores (Técnico-Administrativos e
Docentes) do Instituto Federal do Maranhão – IFMA – nas mais
diferentes áreas de atuação profissional

OE10 - Promover a capacitação continuada
em TIC

Valorizar o servidor com foco na Saúde e Qualidade de Vida

OE11 - Promover políticas de fixação dos
profissionais de TIC

Aplicar eficientemente os recursos orçamentários de forma a
garantir a qualidade na prestação de serviços institucionais

OE12 - Garantir uma gestão da qualidade
dos recursos orçamentários de TIC

11 AVALIAÇÃO DO PDTIC 2013-2014
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação vigente no período de 2013 a 2014 foi fruto de um considerável esforço
organizacional para promover o primeiro movimento de alinhamento estratégico entre a área de TI e as demais áreas e
representou um importante marco institucional, a partir do qual se empreenderam ações de avanço das condições de
gestão e governança de TI.
O documento tratou, além dos aspectos propriamente tecnológicos, questões como recursos humanos e Governança de
TI, definindo diretrizes e estruturando um plano de ação para o período de sua vigência.
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)
Essa abordagem pretendeu estabelecer um nível contínuo e evolutivo de atendimento das necessidades de segurança,
disponibilidade e desempenho da área de TI. Tais necessidades, por sua vez, respondiam a um alinhamento corporativo
advindo de diretrizes da alta administração, ainda carentes de síntese, pois, à época, o plano de desenvolvimento
institucional encontrava-se defasado. Para sanar essas dificuldades, aplicaram-se alguns preceitos do framework Control
Objetives for Information and Related Technology (COBIT), dando ao documento um direcionamento focado nos aspectos
de governança e auxiliando na promoção do alinhamento com as áreas finalísticas.
Dentre as dificuldades encontradas na análise das necessidades do PDTIC 2013 – 2014 deparamos com a falta de
detalhamento do plano de ação para o enfrentamento de algumas necessidades.
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 2013-2014.
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Figura 7 - Análise das Ações do PDTIC 2013-2014
12 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
O Inventário de Necessidades apresenta o conjunto de necessidades cujo atendimento efetivamente contribui direta ou
indiretamente, para o alcance dos objetivos de negócio da organização. As necessidades não priorizadas, serão mantidas
no Inventário de Necessidades para futuro reexame.
Durante a etapa de Diagnóstico, as necessidades foram levantadas através de:
-

Avaliação do Referencial Estratégico de TI, incluindo alguns projetos estratégicos do PEI 2016-2020;

-

Avaliação da Organização da TI;

-

Análise SWOT (forças/fraquezas/ameaças/oportunidades) da TI; e

-

Questionários e Entrevistas aplicadas.

Seguem abaixo as necessidades levantadas. Ao final da tabela, apresenta-se uma legenda para explicar a coluna
“Origem” que exibe a origem da necessidade identificada.
Tabela 7 - Inventário das Necessidades
ID

Necessidade (problemas/oportunidades)

Área

Adequação quantitativa e qualitativo do do quadro de Pessoal de TI nos Campus
NGOV/DIGTI
N1 e na Reitoria
NGOV/DIGTI
N2 Adoção de processos para a medição da eficácia da TI

N3 Ampliação e atualização tecnológica do parque de equipamentos de TI

CRI/DIGTI

N4 Ampliação e manutenção de equipamentos de suporte a concursos e seletivos PROGEPE/PROEN/DIGTI

Origem
B/D
A
D
A/D

ID
N5
N6
N7
N8

Necessidade (problemas/oportunidades)
Ampliação e manutenção de Equipamentos para departamentos com
necessidades específicas e diferentes das usuais, tais como, ASSCOM, Depto
de Cursos Técnicos, Biblioteca, patrimônio, etc.
Ampliação e manutenção de Tecnologias de apoio ao ensino
Ampliação e manutenção do serviço de videoconferência.
Ampliação e modernização da infraestrutura de rede
Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio (projeto, licenças de

Área
DIVERSOS
PROEN/DIGTI
CRI/DIGTI
CRI/DIGTI

Origem
D
A/C/D
D
D

N9 software, equipamentos, infraestrutura de rede e treinamento)

CRI/DIGTI

A/D

N10 Aperfeiçoar a gestão orçamentária e contratual de TI

NGOV/DIGTI

A/C

N11 Aprimorar a comunicação dos servidores por meio do uso de tecnologias

CRI/CSI/NGOV/DOGTI

A/B/D

N12 Aquisição de material de consumo de TI para o período previsto

CRI/DIGTI/NGOV/DIGTI

D

Aquisição de soluções e serviços por meio de Cloud Computing. (Computação

N13 na Nuvem).
N14 Atualização da Infraestrutura do Datacenter e servidores de Rede
N15 Capacitação a servidores para sistemas/infraestrutura institucionais
N16 Contratação de Consultoria Avançada nas principais áreas de TI

Contratação e manutenção de contrato do serviço de Certificação Digital, para

N17 comportar a demanda prevista no período.

CRI/CSI/DIGTI

A/B

CRI/DIGTI
CSI/DIGTI
NGOV/DIGTI

D
A/D
C/D

CRI/DIGTI

D

N18 Operacional e Suporte de Rede), para comportar a demanda prevista no CRI/DIGTI

D

Contratação e manutenção de contrato do serviço de Rede Local (Suporte

N19
N20

período.
Criação e divulgação dos SLAs (Acordo de Nível de Serviço) dos serviços de
TI.
Criação/formalização dos ambientes de desenvolvimento, homologação e
produção.
Definição de processo de software (desenvolvimento, manutenção e
gerenciamento)
Definir padronização de referência para sistemas, serviços e infraestrutura de
TI

NGOV/DIGTI

A/C

CSI/DIGTI

D

CSI/DIGTI

B/D

DIGTI

A/D

N23 Disponibilização de novos canais eletrônicos de divulgação de informações

NGOV/CRI/CSI/DIGTI

B/D

N24 Documentar das bases de dados e software
N25 Documentar procedimentos internos e externos da TI
N26 Entregar produtos e serviços de TI com maior qualidade

CSI/DIGTI
NGOV/CRI/CSI/DIGTI
NGOV/DIGTI

B/D
B/D
A

N27 Espaço físico adequado para compor uma área de infraestrutura de TI

CRI/DIGTI

B/D

N21
N22

Formalização e adequação da estrutura organizacional da TI em relação às

N28 suas atribuições atuais (Escritório de Projetos, Qualidade, Banco de Dados, NGOV/CSI/DIGTI

B/D

Contagem de Pontos de função, etc)
Garantir a segurança, integridade e confiabilidade das bases de dados dos
CSI/CRI/DIGTI
N29 sistemas de informação do IFMA
Gerenciar qualidade e desempenho dos serviços prestados através do uso de
NGOV/DIGTI
N30 tecnologias da informação e comunicação
NGOV/CRI/CSI/DIGTI
N31 Gestão de ativos de informação relacionados a TI

B/C

N33 Implantação gradual do SUAP-EDU em substituição ao Q-Acadêmico

A/D

Implantar controles eletrônicos integrados visando garantir a segurança

N32 patrimonial e da informação nas unidades do IFMA

Implementar, padronizar e manter os serviços contínuos de TI na Reitorias e

N34 nos Campus (AD, Servidor de arquivos, Firewall, Antivírus etc)

DIGTI/PROEN

A/C
A/C

DIGTI/PROPLAD

A/B/C

DIGTI

A/B/C

ID
Necessidade (problemas/oportunidades)
N35 Integração do SUAP com o Barramento PEN
N36 Integração entre sistemas do IFMA e sistemas Governamentais
Manutenção de adequação de contrato da telefonia móvel e fixa para atender a

N37 demanda de toda instituição.

Manutenção de contrato do serviço de Datacenter, para comportar a demanda

N38 prevista no período.

Manutenção de contrato do Serviço de Impressoras, para comportar a demanda

N39 prevista no período.

Manutenção e divulgação do catálogo e portfólio de serviços de TI, formalizado

N40 e mensurável.
N41 Melhorar a comunicação sobre os processos internos da TI.
N42 Melhorar a qualidade do suprimento de energia para os ativos de TI

Melhorar a qualidade, disponibilidade e velocidade dos links de conectividade

N43 dos Campus
N44 Melhorar e expandir a telefonia convergente (VoIP)
N45 Melhorar o suporte aos usuários
N46 Melhorar os processos de aquisição de bens e serviços de TI

Área

Origem

DIGTI/PROAD
CRI/DIGTI

A/D
D

DIGTI

A/C

CRI/DIGTI

A/B

CRI/DIGTI

A/C

NGOV/DIGTI

A/B/D

NGOV/DIGTI
CRI/DIGTI

B/D
D

CRI/DIGTI
CRI/DIGTI
NGOV/CRI/CSI/DIGTI
NGOV/DIGTI

N47 Modernizar o Portal da IFMA e ampliar a utilização desse canal de comunicação DIGTI/ASSCOM
Necessidade de melhorias nos sistemas atuais e aquisição/desenvolvimento de

D
A/D
A
A/C
A

N48 novos softwares para apoio ao ensino, pesquisa, extensão e aos projetos CSI/DIGTI

D

N49 Procedimentos de Gestão de Mudanças formalizados

NGOV/CRI/CSI/DIGTI

D

NGOV/CRI/CSI/DIGTI

B/D

N51 controlado.

NGOV/CRI/CSI/DIGTI

A/D

N52 Processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados.

NGOV/DIGTI

B/C

N53 Promover o desenvolvimento da equipe de TI
N54 Realizar moving do datacenter para o prédio da Reitoria

NGOV/DIGTI
DIGTI

A/C
A/B

N55 Realizar o monitoramento integrado de toda infraestrutura de TI do IFMA

CRI/DIGTI

B/D

N56 Reestruturação dos Comitês de TI com adequação a atual legislação

NGOV/DIGTI

A/D

N57 Remodelagem do ambiente de Intranet para servidores

DIGTI/todas as Pró
Reitorias

A/C

estratégicos institucionais

Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI implantado, formalizado

N50 e controlado.

Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI implantado, formalizado e

Tabela 8 – Inventário de Necessidades

A
B
C
D

Legenda - Coluna Origem
Referencial Estratégico de TI
Avalia Organização da TI
Analise SWOT da TI
Questionário

12.1 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas
Os critérios de priorização das necessidades, empregados pelas áreas que responderam os questionários, basearamse na técnica de seleção de projetos denominada GUT (Gravidade, Urgência, Tendência). Essa técnica analisa a
gravidade ou impacto que as necessidades produzem quando são atendidas ou não, além de considerar a urgência
no atendimento e a tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade enquanto a necessidade
não for atendida.
PONTUAÇÃO

GRAVIDADE

URGÊNCIA

TENDÊNCIA

5

Os prejuízos ou dificuldades
são extremamente graves.

É necessária uma ação
imediata.

Se nada for feito, a situação vai piorar
rapidamente.

4
3
2

Muito graves.

Com alguma urgência.

A situação vai piorar em pouco tempo.

Graves.

O mais cedo possível.

A situação vai piorar a médio prazo.

Pouco graves.

Pode esperar um pouco.

1

Sem gravidade.

Não tem pressa alguma.

A situação vai piorar a longo prazo.
A situação não vai piorar e pode até
melhorar.

Tabela 9 – Critérios de Priorização
Depois de atribuída a pontuação, multiplica-se G x U x T e encontra-se o resultado, definindo assim a prioridade de
cada necessidade de acordo com os pontos obtidos. Essas necessidades, depois de priorizadas, vão gerar as metas e
ações do PDTIC.
12.2 Necessidades por ordem de prioridade – Técnica GUT
PRIORIDADE
ID
Necessidade (problemas/oportunidades)
N14 Atualização da Infraestrutura do Datacenter e servidores de Rede
N6 Ampliação e manutenção de Tecnologias de apoio ao ensino
N15 Capacitação a servidores para sistemas/infraestrutura institucionais

G U T TOTAL
5 5 5
4 5 4
4 4 5

125
80
80

N18 Operacional e Suporte de Rede), para comportar a demanda prevista no 5 4 4

80

N27 Espaço físico adequado para compor uma área de infraestrutura de TI

4 5 4

80

Contratação e manutenção de contrato do serviço de Rede Local (Suporte
período.

Manutenção de contrato do serviço de Datacenter, para comportar a

1

N38 demanda prevista no período.
N42 Melhorar a qualidade do suprimento de energia para os ativos de TI
N8 Ampliação e modernização da infraestrutura de rede

4 5 4

80

4 4 5
4 4 4

80
64

N11 Aprimorar a comunicação dos servidores por meio do uso de tecnologias

4 4 4

64

N33 Implantação gradual do SUAP-EDU em substituição ao Q-Acadêmico

4 4 4

64

4 4 4

64

4 4 4
Manutenção de contrato do Serviço de Impressoras, para comportar a
4 4 4
N39 demanda prevista no período.

64

N56 Reestruturação dos Comitês de TI com adequação a atual legislação

4 4 4

64

N57 Remodelagem do ambiente de Intranet para servidores

4 4 4

64

N43 conectividade dos Campus

4 5 3

60

N3 Ampliação e atualização tecnológica do parque de equipamentos de TI

4 4 3

48

Implementar, padronizar e manter os serviços contínuos de TI na Reitorias e

N34 nos Campus (AD, Servidor de arquivos, Firewall, Antivírus etc)
N35 Integração do SUAP com o Barramento PEN

2

Melhorar a qualidade, disponibilidade e velocidade dos links de

64

PRIORIDADE

ID

Necessidade (problemas/oportunidades)

N13

Aquisição de soluções e serviços por meio de Cloud Computing.
(Computação na Nuvem).
Definir padronização de referência para sistemas, serviços e infraestrutura
de TI
Gerenciar qualidade e desempenho dos serviços prestados através do uso
de tecnologias da informação e comunicação
Implantar controles eletrônicos integrados visando garantir a segurança
patrimonial e da informação nas unidades do IFMA
Manutenção de adequação de contrato da telefonia móvel e fixa para atender
a demanda de toda instituição.
Melhorar e expandir a telefonia convergente (VoIP)

G U T TOTAL
3 4 4

48

4 3 4

48

3 4 4

48

3 4 4

48

3 4 4

48

4 4 3

48

N48 de novos softwares para apoio ao ensino, pesquisa, extensão e aos projetos 3 4 4

48

N22
N30
N32
N37
N44

Necessidade de melhorias nos sistemas atuais e aquisição/desenvolvimento
estratégicos institucionais

Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio (projeto, licenças de

N9 software, equipamentos, infraestrutura de rede e treinamento)

4 3 3

36

N10 Aperfeiçoar a gestão orçamentária e contratual de TI

4 3 3

36

3 3 4

36

3 3 4

36

3 3 4

36

4 3 3

36

3
3
3
3

3
4
3
3

36
36
27
27

3 3 3

27

3
3
3
3

3
3
3
2

27
27
27
24

3 2 3

18

3 3 2

18

2 3 3
2 3 3

18
18

2 3 3

18

3 3 2

18

2 3 3

18

N55 Realizar o monitoramento integrado de toda infraestrutura de TI do IFMA

3 2 3

18

N16 Contratação de Consultoria Avançada nas principais áreas de TI

2 3 2

12

N19
N20
3

N26
N29
N46
N53
N2
N7
N21
N31
N36
N45
N12
N4

4

N5
N24
N25
N28
N40
N41

5

Criação e divulgação dos SLAs (Acordo de Nível de Serviço) dos serviços de
TI.
Criação/formalização dos ambientes de desenvolvimento, homologação e
produção.
Entregar produtos e serviços de TI com maior qualidade
Garantir a segurança, integridade e confiabilidade das bases de dados dos
sistemas de informação do IFMA
Melhorar os processos de aquisição de bens e serviços de TI
Promover o desenvolvimento da equipe de TI
Adoção de processos para a medição da eficácia da TI
Ampliação e manutenção do serviço de videoconferência.
Definição de processo de software (desenvolvimento, manutenção e
gerenciamento)
Gestão de ativos de informação relacionados a TI
Integração entre sistemas do IFMA e sistemas Governamentais
Melhorar o suporte aos usuários
Aquisição de material de consumo de TI para o período previsto
Ampliação e manutenção de equipamentos de suporte a concursos e
seletivos
Ampliação e manutenção de Equipamentos para departamentos com
necessidades específicas e diferentes das usuais, tais como, ASSCOM,
Depto de Cursos Técnicos, Biblioteca, patrimônio, etc.
Documentar das bases de dados e software
Documentar procedimentos internos e externos da TI
Formalização e adequação da estrutura organizacional da TI em relação às
suas atribuições atuais (Escritório de Projetos, Qualidade, Banco de Dados,
Contagem de Pontos de função, etc)
Manutenção e divulgação do catálogo e portfólio de serviços de TI,
formalizado e mensurável.
Melhorar a comunicação sobre os processos internos da TI.

4
3
3
3

3
3
3
4

PRIORIDADE

ID

Necessidade (problemas/oportunidades)

G U T TOTAL

Contratação e manutenção de contrato do serviço de Certificação Digital,
3 2 2
N17 para comportar a demanda prevista no período.

12

N23 Disponibilização de novos canais eletrônicos de divulgação de informações 2 2 3

12

Modernizar o Portal da IFMA e ampliar a utilização desse canal de

N47 comunicação
N49 Procedimentos de Gestão de Mudanças formalizados

Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI implantado,

N50 formalizado e controlado.

Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI implantado, formalizado

N51 e controlado.

Processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e

N52 otimizados.

2 3 2

12

3 2 2

12

3 2 2

12

3 2 2

12

3 2 2

12

Adequação quantitativa e qualitativa do quadro de Pessoal de TI nos
2 2 2
N1 Campus e na Reitoria
2 2 2
N54 Realizar moving do datacenter para o prédio da Reitoria
Tabela 10 - Tabela de Necessidades por ordem de Prioridade

8
8

Assim, o inventário de necessidades priorizado é resultado de uma avaliação organizacional, do relacionamento entre os
objetivos estratégicos do IFMA e os da TI (Referencial Estratégico de TI), identificação das diretrizes estratégicas para o
PDTIC, análise SWOT, avaliação das necessidades de informação, serviços, infraestrutura, pessoal, entre outros. A
partir das necessidades e com alinhamento às Estratégias de Governança Digital (EGD) foram definidas metas e ações
e os recursos financeiros necessários para o cumprimento das metas no período do PDTIC.

13 PLANO DE METAS
O Plano de Metas expressa o alinhamento da unidade de TI com as metas do órgão e também com a Estratégia de
Governança Digital da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - STI/MPOG. Consiste em identificar,
considerando-se as necessidades priorizadas, as metas a serem perseguidas durante o período de execução do PDTIC.
As metas estabelecem ou contribuem para um objetivo de negócio da organização, ou mais de um. Elas são
acompanhadas por indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo. A tabela a seguir apresentada as
metas do PDTIC.
Ao final tem-se uma legenda para entendimento do significado dos principais campos da tabela:

Meta
M1
M2
M3

Descrição da Meta

Indicadores

Firmar contratos (manutenção e novos) de
serviços contínuos de TIC de acordo com a
STI/MP IN 04-2014
Aquisição e atualização de licenças de uso de
softwares
Reestruturação e aperfeiçoamento dos
Comitês de TI de forma a atender a legislação
vigente

% ações realizadas definidas no Plano de
Ação para a meta M1
% de contratações seguindo a IN04
% ações realizadas definidas no Plano de
Ação para a meta M2

Prazo

90%

Jun/2017

100%

Jun/2016

80%

Dez/2018

% ações realizadas definidas no Plano de
Ação para a meta M3

100%

Dez/2011

√

√

N56

√

√

N20, N21, N22,
N24

M4

Aperfeiçoar e padronizar o Processo de
Desenvolvimento de Sistemas

% das ações da meta realizadas

Sim/Não

Jun/2016

M5

Promover a Segurança de Tecnologia da
Informação e Comunicações (TIC)

% dos controles de segurança de TIC
implantados

80%

Maio/2017

% dos processos críticos do ITIL
implantados

50%
75%
100%

Dez/2016
Dez/2017
Dez/2018

% ações realizadas definidas no Plano de
Ação para a meta M7

100%

Dez/2017

Nº de pessoas treinadas em gestão
orçamentária e contratual

3

Dez/2012

% implementado das ações definidas no
estudo para a meta M8

100%

Dez/2017

60%

Ago/2017

80%

Dez/2018

M6

Implantar processos críticos do ITIL

M7

Aperfeiçoar a Gestão
contratual de TIC

orçamentária

e

M8

Adequar e formalizar a estrutura da área de
TIC

M9

Mapear, formalizar, mensurar e otimizar os
% dos processos internos de TIC mapeados
processos internos de TIC

M10 Promover o desenvolvimento da equipe de TI

Origem da meta
EGD Necessidades

Valor

% da equipe de TI capacitada

TCU

N17, N18, N37,
N38, N39

√

N9, N48

√

Objetivos Estratégicos
OE12 - Garantir uma gestão da
qualidade
dos
recursos
orçamentários de TIC
OE09 - Garantir a continuidade dos
serviços essenciais de TIC
OE05 - Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada à
estratégia da instituição
OE07 - Desenvolver sistemas de TIC
interoperáveis e portáveis

OE02 - Aperfeiçoar o planejamento e
a gestão de projetos, processos e
serviços de TIC de modo a contribuir
com os resultados estratégicos
OE08 - Promover a segurança da
N29, N32
informação e comunicação
OE05 - Estabelecer e aprimorar a
N2, N45,N49,N50,
governança de TIC alinhada à
N51
estratégia da instituição

√

√

N10

OE12 - Garantir uma gestão da
qualidade
dos
recursos
orçamentários de TIC

√

√

N1, N28

OE11 - Promover políticas de fixação
dos profissionais de TIC

N46, N52
√

√

N53, N15

OE05 - Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada à
estratégia da instituição
OE10 - Promover a capacitação
continuada em TIC

Meta

Descrição da Meta
Formalizar a necessidade de revisão das

M11 metas/indicadores de TIC definidos no
planejamento estratégico

M12

Aperfeiçoar e manter a Infraestrutura de TIC
para atender os projetos estratégicos da
instituição

Melhorias

nos

sistemas

atuais

e

M13 aquisição/desenvolvimento de novos sistemas

M14

Uso de tecnologias para ampliação e
disponibilização de novos canais eletrônicos
de comunicação e divulgação de informações
a servidores e comunidade

M15

Padronizar plataformas
tecnológicas

e

arquiteturas

Melhorar a qualidade, disponibilidade e

M16 velocidade dos links de conectividade dos
Campus e da Reitoria

Fomentar o uso sustentável de recursos de

M17 tecnologia da informação e comunicações

Indicadores

Valor

Prazo

Necessidade de revisão formalizada

Sim/Não

Dez/2016

Estudo de melhorias de infraestrutura
elaborado

Sim/Não

Abril/2017

% de melhorias implementadas

50%
100%

Jun/2017
Dez/2018

Manutenção do parque computacional de
ponta em garantia

100%

Anual

30%
60%

Dez/2016
Dez/2017

80%

Dez/2018

3

Dez/2016

50%

Dez/2016

70%

Dez/2017

% de Campus atendidos

90%

Dez/2017

% implementado das ações definidas no
estudo para a meta M17

90%

Jul/2018

TCU

Origem da meta
EGD Necessidades
N2

% de plataformas aderentes ao padrão

OE05 - Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada à
estratégia da instituição

OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
N3, N4, N5, N6, apropriada
as
atividades
N7, N8, N9, N14 administrativas, de ensino, pesquisa e
extensão
OE03 - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade
N21,N22,N24, e capilaridade dos sistemas e serviços
N35, N48
OE07 - Desenvolver sistemas de TIC
interoperáveis e portáveis

% de demandas atendidas por ano

Nº de canais disponibilizados

Objetivos Estratégicos

OE04 - Aprimorar a integração e a
N11,N23, N41,
comunicação com públicos internos e
N47
externos por meio do uso da tecnologia
N9, N22, N34

N8, N43

√

√

N30, N48

OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada
as
atividades
administrativas, de ensino, pesquisa e
extensão
OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na qualidade e
disponibilidade dos serviços de TIC
OE02 - Aperfeiçoar o planejamento e a
gestão de projetos, processos e
serviços de TIC de modo a contribuir
com os resultados estratégicos
OE03 - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade
e capilaridade dos sistemas e serviços

Meta

Descrição da Meta

Indicadores

Valor

Aperfeiçoar os serviços de Rede de Longa % dos problemas de rede de longa distancia
identificados e solucionados

M18 Distância

Melhoria da qualidade do suprimento de

M19 energia para os ativos de TIC

Implantar controles eletrônicos integrados

M20 visando garantir a segurança patrimonial e da

80%

% ações realizadas definidas no Plano de
Ação para a meta M19

80%

% dos controles implantados

70%

Prazo

Set/2017

Jan/2018

TCU

Origem da meta
EGD Necessidades

N43, N8

N42

OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada
as
atividades
administrativas, de ensino, pesquisa e
extensão
OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na qualidade e
disponibilidade dos serviços de TIC
OE06 - Garantir infraestrutura de TIC
apropriada
as
atividades
administrativas, de ensino, pesquisa e
extensão
OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na qualidade e
disponibilidade dos serviços de TIC

Dez/2018

N29

informação nas unidades do IFMA

Tabela 11 – Plano de Metas
Meta
Descrição da Meta
Indicadores
Valor
Prazo
TCU
EGD
Necessidades
Objetivos
Estratégicos

Objetivos Estratégicos

ID das metas do PDTIC
Descritivo das metas do PDTIC.
Indicadores utilizados para medir o progresso do alcance das metas.
Meta a ser atingida num período determinado.
Prazo para alcance da meta de acordo com o valor do indicador definido.
Indica se a meta está associada a algum apontamento de acórdãos do TCU.
Indica se a meta está associada a alguma meta definida na EGD (Estratégia de Governança Digital – STI/MPOG).
Indica quais necessidades deram origem à meta.
Indica a que Objetivos Estratégicos a meta está alinhada.

OE08 - Promover a segurança da
informação e comunicação

14 PLANO DE AÇÕES
O Plano de Ações é o planejamento do acompanhamento e execução das ações previstas no PDTIC, com
identificação dos principais responsáveis (área que responderá pelo resultado da ação), demais envolvidos
e recursos identificados como necessários. Mais adiante os recursos que se relacionam a capacitação de
pessoal serão detalhados na seção Plano de Pessoas e os recursos financeiros necessários para as ações
serão tratados em detalhes na seção Plano de Investimento e Custeio.
As ações são um conjunto de tarefas que deverão ser cumpridas para que, em conjunto, tenham o objetivo
de produzir o alcance da meta associada, no prazo estabelecido no Plano de Metas. A seguir são
apresentadas as ações do PDTIC.
Responsável
Ação
Descrição da Ação
Necessidade
Principal
META 1 - Firmar contratos (manutenção e novos) de serviços contínuos de TIC de acordo com a STI/MP IN
04-2014
A1M1
A2M1
A3M1
A4M1
A5M1
A6M1
A7M1
A8M1
A9M1
A10M1
A11M1
A12M1
A13M1
A14M1

Contratação, Renovação e manutenção de serviço de telefonia
móvel e fixa para atender a demanda de toda instituição
Contratação e manutenção de contrato do serviço de
Certificação Digital
Renovação do contrato de serviço de suporte ao Datacenter
Contratação e Renovação de contrato de Outsourcing de
Impressão
Contratação e Renovação de serviço de Manutenção de
Equipamentos de Rede.
Contratação e manutenção de serviço de Cabeamento e
Infraestrutura (lógica e elétrica).
Contratação e ampliação do serviço de Rede de Longa Distância
(Aumento do link de Internet e/ou enlace redundante)
Manutenção e atualização do contrato de suporte ao Sistema de
Gestão Acadêmica (Q -Acadêmico)
Manutenção e atualização do contrato de suporte dos Sistemas
de Gestão de Biblioteca
Contratação de central de 0800
Contratação e Manutenção corretiva e preventiva de
infraestrutura de TI
Contratação de Serviço para Manutenção do Grupo Gerador
Contratação de serviços de manutenção de infraestrutura de
Datacenter (controle de acesso, sistema antidesastre, gás antiincêndio e refrigeração)
Contratação de Consultoria Avançada nas principais áreas de TI

DIGTI/PROPLAD
DIGTI
DIGTI
DIGTI/PROPLAD
DIGTI
DIGTI / PROPLAD
DIGTI/Campus
DIGTI/Campus
DIGTI/Campus
DIGTI

Conhecimento de
Governança de TI (Cobit
4.1), Legislação
específica (Lei 8.666/92,
IN04/2014),
Manual de Contratação da
STI, gestão de contratos, em
particular da área de TI.

DIGTI
DIGTI/DINFRA
DIGTI/DINFRA
DIGTI

META 2 - Aquisição e atualização de licenças de uso de softwares
A1M2
A2M2
A3M2
A4M2
A5M2
A6M2
A7M2

Aquisição e atualização das Licenças para software de
virtualização de Datacenter
Aquisição e atualização de Licenças de Gerenciador de Banco
de Dados
Aquisição e atualização de Licenças de Sistemas operacionais
para servidores e desktops

DIGTI

Conhecimento de
Governança de TI (Cobit
4.1), Legislação
DIGTI/Campus do IFMA
específica (Lei 8.666/92,
DIGTI/DINFRA/Campus do
IN04/2014),
Aquisição e atualização de licenças de softwares de engenharia
IFMA
Aquisição de licenças de softwares de apoio ao ensino para uso DIGTI/PROEN/Campus do Manual de Contratação da
IFMA
em sala de aula e laboratório;
STI, gestão de contratos,
Aquisição de software de edição de imagens, áudio e vídeo para DIGTI/ASSCOM/PRPGI/C em particular da área de TI.
ampus do IFMA
departamentos com atividades específicas
DIGTI/ Campus do IFMA
Contratação e manutenção de licenças de software de Antivírus
DIGTI

Ação
A8M2
A9M2
A10M2

Descrição da Ação
Aquisição de licenças de software para envio de mensagens
automáticas e simultâneas para dispositivos móveis (Servidor
gateway SMS);
Aquisição de licença de Software para Planejamento e Controle
de Auditoria
Aquisição e atualização de licenças para Pacote de software
para escritório

Responsável
Principal

Necessidade

DIGTI
DIGTI/AUDINT
DIGTI

META 3 - Aperfeiçoar o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)
Conhecimento dos
Atualizar o Regimento Interno do Comitê de TIC
DIGTI
A1M3
objetivos
da criação e
Atualizar lista membros do CGTIC
DIGTI
A2M3
funcionamento de um
Incluir o Comitê de TIC no Regimento Interno do IFMA
DIGTI/CONSUP
A3M4
Comitê de TI e
A4M3

Apresentar o Referencial Estratégico de TIC ao Comitê Gestor de
TIC

A1M4
A2M4
A3M4

Desenvolver Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas
Elaborar minuta de deliberação para publicação da Metodologia
Promover o estudo da metodologia pela equipe
Apresentar a metodologia para toda o IFMA com foco no usuário
final
Executar projeto piloto aplicando a metodologia de software
Executar manutenção piloto aplicando a metodologia de software
Criar metodologia de identificação de necessidades e priorização
de desenvolvimento de sistemas

Estratégias de
Governança Digital –
EGD.

CGTIC

META 4 - Aperfeiçoar e padronizar o Processo de Desenvolvimento de Sistemas

A4M4
A5M4
A6M4
A7M4

DIGTI
DIGTI
DIGTI

Conhecimento do
Regimento Interno do
IFMA

DIGTI

Conhecimento do
Processo de
Desenvolvimento de
Software do IFMA e
ferramentas
utilizadas

DIGTI
DIGTI
DIGTI

META 5 - Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)
A1M5
A2M5
A3M5
A4M5
A5M5
A6M5
A7M5

Sugerir Normas Complementares de Segurança de TIC de
DIGTI/CSIC
acordo com a Política de Segurança da Informação
Avaliar a necessidade de contratação de consultoria em segurança
DIGTI/CSIC
de TIC
Definir os controles de segurança da informação de TIC
DIGTI/CSIC
Implantar os controles definidos
CSIC
Estabelecer procedimentos de inventário e classificação de
DIGTI/CSIC
ativos de informação da TIC
Elaboração de Plano de Contingência para eventos críticos
DIGTI/CSIC
relacionados à Segurança da Informação e Comunicação;
Promover palestras e treinamentos com os servidores sobre a
importância da Segurança da Informações e Políticas de
DIGTI/CSIC
Segurança
META 6 - Implantar processos críticos do ITIL

Conhecimento de gestão
de segurança da
informação, ISO 27002,
27001, 27005, 15999,
Política de Segurança de
Informação do IFMA,
Instrução Normativa
01/2008 - GSI

A1M6

Implantar o processo de Gestão de Incidentes

DIGTI/NGOV/NSS

Conhecimento em ITIL v3.

A2M6

Implantar o processo de Gestão de Configuração

DIGTI/NGOV/NSS

A3M6

Implantar o processo de Gestão de Mudanças

DIGTI/NGOV/NSS

Sistemas de apoio para
operacionalizar os
processos implantados.

A4M6

Implantar Central de Serviços de TIC unificada

DIGTI/NGOV/NSS

A5m6

Criação e divulgação dos SLAs (Acordo de Nível de Serviço) dos
serviços de TIC

DIGTI/NGOV/NSS

Pessoas capacitadas
para implantar os
processos e operar os
sistemas.

META 7 - Aperfeiçoar a Gestão orçamentária e contratual de TIC

A1M7

Treinamento em gestão orçamentária de TIC

DIGTI/PROPLAD

Conhecimento em

Ação

Descrição da Ação

A2M7

Treinamento em gestão contratual de TIC
Definir e formalizar procedimento de planejamento de contratação
de TIC e gestão de contratos, com base na IN04/2010 e o Manual
de Contratações de Soluções de TI.

A3M7

Responsável
Principal
DIGTI/PROPLAD
DIGTI/PROPLAD

Necessidade
gestão de contratos,
legislação específica (Lei
8.666/92, IN04/2014),
Manual de Contratação
da STI, processo
orçamentário.

A4M7

Definir e formalizar procedimento de controle orçamentário de TIC DIGTI/PROPLAD

A1M8
A2M8

Realizar estudo de reestruturação da área de TIC e apresentar
DIGTI/CGTIC
soluções de reestruturação para a alta administração
Criar estrutura formal de Gerenciamento de Projetos de TIC
DIGTI/NGOV
Elaborar estudo técnico qualitativo e quantitativo do quadro da
Conhecimento dos
área de TIC, com vistas a fundamentar futuros pleitos de
DIGTI/CGTIC
ampliação de pessoal de TIC
Processos da TIC,
Criar quadro de alocação em relação aos processos de TIC, que
gestão de Pessoas e
DIGTI/CGTIC
indique os papéis desempenhados.
Governança de TI
Desenvolver modelo de organograma setorial ideal das áreas da
(Cobit).
DIGTI/CGTIC
TIC
Desenvolver plano de equalização de pessoal de TIC de acordo
DIGTI/CGTIC
com o tamanho de cada Campus/Reitoria
Solicitar adequação do quadro de servidores de TIC
PROGEPE/CGTIC
META 9 - Mapear, formalizar, mensurar e otimizar os processos internos de TIC
Conhecimento do
Mapear os processos internos de TIC
CGTIC/DIGTI
funcionamento
da área de
Formalizar os processos internos de TIC
CGTIC/DIGTI
TIC.
Definir indicadores
CGTIC/DIGTI
Conhecimento da notação
Definir método de avaliação e melhoria de processos
CGTIC/DIGTI
BPM e da metodologia de
mapeamento de processos.

META8 - Adequar e formalizar a estrutura da área de TIC

A1M8
A3M8
A4M8
A5M8
A6M8
A1M9
A2M9
A3M9
A4M9

META 10 - Promover o desenvolvimento da equipe de TIC, especialmente em Governança de TIC
A1M10

Levantar necessidades de treinamento em governança de TIC
para a equipe.
Capacitar equipe em governança de TIC e demais áreas.
Disseminar o conhecimento em governança de TIC.

DIGTI

DIGEPE/DIGTI
A2M10
DIGTI
A3M10
META 11 - Formalizar a necessidade de revisão das metas/indicadores de TIC definidos no planejamento
estratégico

A1M11

Sugerir alterações nas metas/indicadores de TIC definidos no
planejamento estratégico

CGTIC/DIGTI

Conhecimento de
metodologia de
Planejamento Estratégico e
objetivos estratégicos da
TIC.

META 12 - Aperfeiçoar e manter a Infraestrutura de TIC para atender os projetos estratégicos da instituição
A1M12
A2M12
A3M12
A4M12
A5M12
A6M12
A7M12

Elaborar um estudo sobre as melhorias necessárias na
infraestrutura de TIC
Renovar o parque computacional.
Aquisição de Notebooks, Ultra books, Tablets, Desktops,
iMACs, minicomputadores, all 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,
homologação e produção
Atualização da infraestrutura do datacenter e servidores de
rede de forma a apoiar todos os projetos estratégicos
Aquisição de Equipamentos para departamentos com

DIGTI
DIGTI
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI/CRI/CSI
DIGTI/CRI
DIGTI e setores

Conhecimento das
necessidades de
infraestrutura do IFMA.
Capacidade de
processamento e
armazenamento
necessários para
criação dos ambientes
de desenvolvimento,
homologação e
produção

Ação

Descrição da Ação

A8M12

necessidades específicas e diferentes das usuais, tais
como, ASSCOM, Depto de Cursos Técnicos, Biblioteca,
patrimônio, 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
treinamento)

A9M12
A10M12

Aquisição de Leitores de código de barras

A11M12

Aquisição de Modems 3G/4G

A12M12

Aquisição de Fax

A13M12

Aquisição de No break

A14M12

Aquisição de Máquina fotográfica digital profissional

A15M12

Aquisição de Scanner

A16M12

Aquisição de Tecnologias de apoio ao ensino (DataShow,
Telas de Projeção, equipamentos de som, máquina
fotográfica, filmadora, TVs, Lousa Digital etc)

A17M12

Aquisição de Leitora Ótica de Planilhas

A18M12

Aquisição de Gravador Digital Portátil

A19M12

Aquisição de Painéis visuais

A20M12

Aquisição de Torre de Gravação de DVD

A21M12

Aquisição e Manutenção do parque de servidores

A22M12

Aquisição de Terminais de autoatendimento
Aquisição de Solução RFID para implantação de controles
de segurança
Aquisição de Repetidores de Sinal telefonia móvel para as
unidades remotas do IFMA
Aquisição de material de consumo de TI para o período
previsto

A23M12
A24M12
A25M12

Responsável
Principal

Necessidade

demandantes

DIGTI/CRI
DIGTI/CSI
DIGTI/CRI
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI/CRI
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes
DIGTI e setores
demandantes

META 13 - Melhorias nos sistemas atuais e aquisição/desenvolvimento de novos sistemas no IFMA
Consolidar e priorizar as demandas de sistemas
DIGTI/CSI
A1M13
Implementar as demandas priorizadas
DIGTI/CSI
A2M13
A3M13
A4M13
A5M13
A6M13
A7M13
A8M13

Atualização, implantação, manutenção e suporte ao Sistema
Unificado de Administração 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-EDU)
Integrar o SUAP com outros sistemas utilizados no Instituto
e do Governo Federal
Migração gradual do sistema de Gestão Acadêmica atual
(Q-Acadêmico) para o SUAP-EDU
Desenvolvimento de Tutorias e manuais de Usuários para

DIGTI/CSI
DIGTI/CSI
DIGTI/CSI
DIGTI/CSI
DIGTI/CSI
DIGTI/CSI

Sistema de Informação
para consolidar as
demandas. Conhecimento
da metodologia de
desenvolvimento de
software e das plataformas
tecnológicas definidas.

Ação
A9M13
A10M13

Descrição da Ação
os sistemas institucionais
Desenvolvimento de novos módulos ou aquisição de
softwares para apoiar os projetos estratégicos definidos no
PEI 2016-2020
Demais ações em conjunto com os Projetos Estratégicos
IFMA Digital, Gestão do Conhecimento, Centro de
Formação de Servidores, IFMA no Mundo e Gestão de
Tarefas

Responsável
Principal

Necessidade

DIGTI/CSI

DIGTI/CSI

META 14 – Ampliação e disponibilização de novos canais eletrônicos de comunicação e divulgação de
informações
A1M14
A2M14
A3M14
A4M14
A5M14
A6M14

Pesquisar novos canais eletrônicos de divulgação de
informações
Aquisição de CODECs para videoconferência para os
Campus novos e Setores da Reitoria
Disponibilização de sala permanente de videoconferência
Elaboração de Documentação e Tutoriais dos
procedimentos de utilização 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 Campus
Demais ações em conjunto com o Projeto Estratégico
INTRANET e IFMA no Mundo

ASSCOM/DIGTI
DIGTI/CRI
DIGTI/PROPLAD
DIGTI/CRI
DIGTI/CRI

Planejamento Estratégico,
Política de Segurança da
Informação e
Comunicações – POSIC e
Política de Comunicação
do IFMA.

DIGTI/CRI
PROPLADI/DIGTI

PEI 2016-2020

META 15 - Padronizar plataformas e arquiteturas tecnológicas

A1M15
A2M15
A3M15
A4M15
A5M15
A6M15
A7M15

Identificar e documentar padrão de plataformas e arquiteturas
tecnológicas
Planejar a transição para os padrões definidos
Implementar padrão de plataformas e arquiteturas
tecnológicas na Reitoria e Campus do IFMA
Definir mecanismos de controle de plataformas e arquiteturas
tecnológicas
Alinhamento e integração do AD dos Campus com a Reitoria
Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio (projeto,
licenças de software, equipamentos, infraestrutura de rede e
treinamento) em todos os Campus e Reitoria
Ampliação e padronização de solução de Firewall (projeto,
licenças de software, equipamentos, infraestrutura de rede e
treinamento) em todos os Campus e Reitoria
Demais ações em conjunto com o Projeto Estratégico Campus
Referência

DIGTI/CRI
DIGTI/CRI
DIGTI/CRI
DIGTI/CRI
DIGTI/CRI
DIGTI/CRI

Conhecimento dos
padrões e plataformas
tecnológicas de maior
utilização no mercado,
diretrizes do governo
federal, EGD.

DIGTI/CRI
PROPLADI/DIGTI

PEI 2016-2020

META 16 - Melhorar a qualidade, disponibilidade e velocidade dos links de conectividade dos Campus
A1M16

Levantar necessidade de acesso e quantitativo de potenciais
usuários

DIGTI/CRI

A2M16 Disponibilizar acesso à rede IFMA para casos de serviço externo
A3M16
Implantação de link redundante para todos os Campus

DIGTI/CRI

A4M16 Realizar o monitoramento integrado de toda infraestrutura de TI

DIGTI/CRI

do IFMA

DIGTI/CRI

Política de Segurança da
Informação e
Comunicações – POSIC,
Meio físico para comportar
a demanda

META 17 - Fomentar o uso sustentável de recursos de tecnologia da informação e comunicações
A1M17
A2M17

Aquisição de Scanner de grande porte para digitalização do
legado
Implantação de ações de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos (GED)

DIGTI/DIGEP
DIGTI/DIGEP

Conhecimento dos
padrões e plataformas
tecnológicas, diretrizes do

Ação
A3M17
A4M17

Descrição da Ação
Customização do SUAP visando a diminuição da utilização de
papel e adequação a projetos do Governo Federal
(Assentamento Funcional Digital, Processo Eletrônico Nacional
etc)
Demais ações em conjunto com os Projetos Estratégicos IFMA
Sustentável e Processo Eletrônico

Responsável
Principal

Necessidade
governo federal, EGD.

DIGTI/DIGEP e
Campus do IFMA
DIGTI

META 18 - Aperfeiçoar os serviços de Rede de Longa Distância
A1M18
A2M18

Monitorar, Identificar e avaliar problemas e soluções para o
serviço de Rede de Longa Distância
Implementar soluções identificadas para o serviço de Rede de
Longa Distância

DIGTI/CRI

Infraestrutura do IFMA

DIGTI/CRI

META 19 - Melhoria da qualidade do suprimento de energia para os ativos de TIC
A2M19

Aquisição de nobreaks para os racks de distribuição de rede
da reitoria e dos Campus
Aquisição de baterias para os nobreaks

A3M19

Aquisição/instalação de Grupo Gerador

A1M19

DIGTI/CRI
DIGTI/CRI
DIGTI/CRI

Política de Segurança da
Informação e
Comunicações – POSIC
Meio físico para comportar
a demanda

META 20 - Implantar controles eletrônicos integrados visando garantir a segurança patrimonial e da
informação nas unidades do IFMA
A1M20

Aquisição de solução de câmeras para o monitoramento
físico (CFTV Digital) (projeto, licenças de software,
equipamentos, infraestrutura de rede e treinamento)

DIGTI/CRI

Tabela 12 - Plano de Ações

Política de Segurança da
Informação e
Comunicações – POSIC

15 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAL
A função do plano de gestão de pessoas em TIC é, em um primeiro momento, avaliar os recursos atuais
e estimar as necessidades futuras da organização, de forma sistêmica; consequentemente, planejar ações
de capacitação, valorização e suprimento de mão de obra qualificada, objetivando atrair, reter e qualificar
os recursos humanos necessários. Este breve plano é dedicado exclusivamente ao quadro de servidores
efetivos da Administração Pública Federal.
15.1 Necessidades de pessoal em TI.
A força de trabalho em TIC é bastante descentralizada, sendo que a maior parte é composta por servidores
lotados nos Campus. Atualmente a equipe de TIC do IFMA é composta por 70 servidores, sendo 22 lotados
na Diretoria Sistêmica.

Figura 8 - Composição do quadro de pessoal em TIC
De maneira geral e em todos os setores, a relação média entre profissionais de TI e o total de funcionários
de uma empresa é de 5,1 por 100. Embora esse número varie ligeiramente de setor para setor, a maioria
das organizações cai na faixa entre 5 e 7 por 100 funcionários. Esse número inclui quadro de pessoal de
TI em tempo integral, além de funcionários indiretos, empresas terceirizadas e outros prestadores de
serviços externos. Esses índices foram obtidos das práticas de benchmarks, pesquisas sobre
dimensionamento de pessoal e um trabalho junto a clientes do Gartner.
Desta forma, para alcançarmos um valor razoável de 6 por 100 funcionários, seria necessária uma força
de trabalho em média de 150 profissionais de TI e colaboradores. Verificou-se um déficit especialmente
na DIGTI, que como diretoria sistêmica centraliza diversos serviços.
ÁREA DE ATUAÇÃO

PERFIS
PROFISSIONAIS

RECURSOS
EXISTENTES

RECURSOS
NECESSÁRIOS

Gestão de Sistemas de
Informação

Desenvolvimento de
Sistemas

12

20

Gestão de Infraestrutura
de TI

Governança, Gestão e
Contratações de TI
Segurança da Informação

Infraestrutura de TI/Redes
de Computadores

7

11

Banco de Dados e Gestão
da Informação
Gestão e Governança

0

2

2

5

Segurança da Informação

1

2

TOTAL

22
Tabela 13 - Quadro de pessoal da DIGTI*

40

* Apenas os profissionais lotados na DIGTI
A situação ora vivenciada pela DIGTI é de crescente ampliação da quantidade e do escopo das demandas
de TI, necessidade de reestruturação com reorientação dos processos de trabalho e segregação de
atividades e implantação de processos de Gestão de Segurança da Informação (GSI), após a formalização
da Política de Segurança da Informação. Essas razões indicam a clara necessidade de aumento de
pessoal na área de TI, especialmente na Diretoria Sistêmica.
Como estratégias para dotar o setor de TIC dos recursos humanos necessários estão a reestruturação da
DIGTI e a realização de concurso público com vagas para a TI. Entretanto, a questão da reestruturação
dos setores de TIC enfrenta um problema exógeno ao instituto: não há condições de oferecer uma carreira
na área de TI com vencimentos e/ou benefícios competitivos com o mercado, uma vez que o plano de
carreira está fora da governabilidade institucional. Como forma de mitigar esse problema, a DIGTI pretende
criar mecanismos de documentação do conhecimento produzido pelos servidores, como forma de garantir
a continuidade dos trabalhos frente a rotatividade de pessoal.
15.2 Necessidades de capacitação.
Ações eficientes de capacitação de recursos humanos são inevitáveis dentro do planejamento estratégico
de qualquer organização, pois é através dessas ações que haverá aquisição de capital intelectual e
enriquecimento do patrimônio humano.
Considerando a rápida evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação, investir na capacitação
contínua do quadro de pessoal em TIC é tarefa necessária para que o setor responda às constantes
mudanças tecnológicas e mantenha um nível adequado de qualidade em seus projetos, produtos e
serviços. A capacitação contínua também protegerá a organização contra a perda de qualidade, a baixa
produtividade e a falta de habilidade com novas tecnologias – além de nivelar a proficiência.
Considerando tais questões, uma das ações deste Plano Diretor envolve construir e executar um Plano de
Capacitação para os servidores da área de TIC. As necessidades de capacitação apontadas nos quadros
adiante refletem condições necessárias para que diversas ações do próprio PDTIC sejam implantadas
com êxito, criando condições para que os servidores da área respondam eficazmente às demandas.
Utilizando a mesma estratégica da divisão das ações por eixos temáticos, as necessidades de capacitação
também foram divididas segundo três áreas:
a) Eixo 1, Gestão e Governança de TIC;
b) Eixo 2, Infraestrutura de TIC; e
c) Eixo 3, Sistemas de Informação.
Observando o alinhamento com a EGD 2016-2019, a indicação de necessidades de capacitação
considerou os objetivos estratégicos:



OE.02 - Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos
recursos públicos;



OE.03 - Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das informações
do cidadão;



OE.05 - Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia;



OE.06 - Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais;



OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura.

15.3 Capacitações Sugeridas
2016
VINCULAÇÃO
TEMÁTICA
Gestão e Governança
de TI
Gestão e Governança
de TI
Gestão e Governança
de TI
Sistemas de
Informação
Sistemas de
Informação
Sistemas de
Informação
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas

CAPACITAÇÃO SUGERIDA

QTDE.

HORAS

Capacitação em Gestão de Segurança da Informação, com
certificação ISO/IEC 27.002 Foundation.
Capacitação em análise e melhoria de processos – com foco em
modelagem de processos de negócio (BPM).
Capacitação em planejamento de TI e elaboração de indicadores.

5

40h

5

40h

3

20h

Capacitação em gestão de desenvolvimento de sistemas de
informação.
Capacitação em SCRUM - processo de desenvolvimento iterativo e
incremental para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de
software ágil.
Capacitação em Desenvolvimento de Aplicativos Móveis Android e iOS

3

40h

4

40h

11

40h

3

40h

3
4

40h
40h

3

40h

3

40h

Capacitação em gestão e fiscalização de contratos administrativos –
com ênfase em contratos de TI.
Capacitação em gerenciamento de projetos.
Capacitação em contratação de Soluções de TI de acordo com a IN
STI/MP n° 04/2010.
Capacitação em elaboração de Editais, Termo de Referência e outros
documentos licitatórios.
Atualização em normas de licitações: margens de preferência, registro
de preços e outros tópicos.
Participação em Congressos, workshops e eventos técnicos.

Sob demanda

Tabela 14 - Necessidades de Capacitação para o Exercício 2016

2017
VINCULAÇÃO
TEMÁTICA
Gestão e Governança de
TI
Gestão e Governança de
TI
Gestão e Governança de
TI
Gestão e Governança de
TI
Gestão e Governança de
TI
Gestão e Governança de
TI
Infraestrutura de TI
Infraestrutura de TI
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas

CAPACITAÇÃO SUGERIDA

QTDE.

HORAS

Capacitação/atualização em Gestão de Segurança da Informação,
com certificação ISO/IEC 27.002 Foundation.
Capacitação em Planejamento e Contratações de TI.

03

40h

4

40h

Capacitação em Gestão de Riscos, com foco na norma NBR ISO/IEC
31.000.
Capacitação/atualização em Gestão e Governança de TI, com
certificações ITIL® Foundation e CobIT®.
Capacitação em auditoria de TI, com foco em atividades de controle
interno, externo e normas de auditoria.
Capacitação em análise e melhoria de processos – com foco em
modelagem de processos de negócio (BPM).
Capacitação em Gerência de Infraestrutura de TI
Capacitação em Gerência de Redes de Computadores
Capacitação/atualização em metodologias ágeis de desenvolvimento
de sistemas.
Capacitação/atualização em medição de sistemas – métrica de
pontos de função.
Capacitação oficial no modelo de Melhoria do Processo de Software
Brasileiro (MPS.Br).
Capacitação/atualização em contratação de Soluções de TI de
acordo com a IN STI/MP n° 04/2010.
Capacitação/atualização em gestão e fiscalização de contratos
administrativos – com ênfase em contratos de TI.
Capacitação/atualização em Gerência de Projetos.
Participação em Congressos, workshops e eventos técnicos.

03

40h

05

24h

03

40h

01

40h

3
3
2

40h
40h
40h

2

40h

2

40h

2

40h

4

40h

5
40h
Sob Demanda

Tabela 15 - Necessidades de Capacitação para o Exercício 2017

2018
VINCULAÇÃO
TEMÁTICA
Gestão e Governança de
TI
Infraestrutura de TI
Infraestrutura de TI
Infraestrutura de TI
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas
Todas as áreas

CAPACITAÇÃO SUGERIDA

QTDE.

HORAS

Capacitação/atualização em Segurança da Informação

2

40h

Capacitação em Gerência de Infraestrutura de TI
Capacitação em Gerência de Redes de computadores
Capacitação em Gerência de Data Center
Capacitação/atualização em medição de sistemas – métrica de
pontos de função.
Capacitação oficial no modelo de Melhoria do Processo de Software
Brasileiro (MPS.Br).
Capacitação em Gerência/Especificação de Requisitos.
Capacitação em técnicas de Garantia da Qualidade em sistemas de
informação.
Capacitação/atualização em contratação de Soluções de TI de
acordo com a IN STI/MP n° 04/2014.
Capacitação/atualização em gestão e fiscalização de contratos
administrativos – com ênfase em contratos de TI.
Capacitação/atualização em elaboração de documentos licitatórios
e/ou normas de licitação.
Participação em congressos, workshops e eventos técnicos.

3
2
3
2

40h
40h
40h
40h

2

40h

2
2

40h
40h

4

40h

1

40h

2

40h

Sob demanda

Tabela 16 - Necessidades de Capacitação para o Exercício 2018

16 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE TIC
A gestão de riscos trata dos riscos e das oportunidades de preservar e criar valor, sendo definida como o
processo conduzido em uma organização com o objetivo de estabelecer estratégias para identificar
eventos em potencial, capazes de afetar seus resultados, e mantê-los em níveis aceitáveis. Os riscos são
eventos ou condições incertas, que caso ocorram, provocam efeitos positivos ou negativos e por serem
inerentes às atividades de uma organização e às tomadas de decisão, são inevitáveis. Dessa forma,
devemos conhecê-los o máximo possível na tentativa de minimizar ou evitar seus efeitos, no caso de
serem negativos.
O plano de gestão de riscos identifica, para as ações planejadas, os principais riscos que podem resultar
na inexecução total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas e na realização do que foi
previsto nesse PDTIC.
Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala
com 5 níveis de classificação: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Os critérios utilizados para
realizar a classificação em cada um desses níveis são apresentados nos quadros a seguir.


Para cada risco identificado foi adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao
risco.
o Mitigar (M): desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência
do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o risco aceitável;
o Evitar (E): mudar o plano do projeto eliminando a condição que estava expondo
o projeto ao risco. É uma estratégia utilizada para riscos de alta criticidade,
quando não se deseja sequer correr o risco;
o Transferir (T): repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade
de resposta para quem está mais bem preparado para lidar com o mesmo; e,
o Aceitar (A): indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou
baixa, ou quando não é possível ou não haja interesse em implementar uma ação
específica.



Para cada Meta foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, probabilidade e
impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta.



Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios:

Probabilidade

Pontos

Muito alta
Alta

5
4

Média
Baixa

3
2

Muito baixa

1

Tabela 17 - - Classificação de Probabilidade de Riscos
Impacto

Pontos

Muito alto

5

Alto
Médio

4
3

Baixo

2

Muito baixo

1

Tabela 18 – Classificação do Impacto

A Exposição do Risco é o resultado da multiplicação de Probabilidade x Impacto. O resultado dessa operação possui
valores possíveis de 1 a 25. Dessa forma os riscos se enquadram de acordo com a matriz abaixo. Foram
definidos que os riscos de exposição inferior a 4 possuem exposição Baixa, entre 5 e 10 possuem exposição
Média e acima de 10 exposição Alta.
Prob
.
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2
3
4
Tabela 19 - - Exposição do Risco

5

O Plano de tratamento dos riscos foi elaborado, assim como na Identificação dos Riscos, em todas as fases de
elaboração do PDTIC.
Segue abaixo a tabela com os riscos do PDTIC identificados juntamente com a ação de reposta ao risco (Plano
de tratamento do risco).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
ID
R1
R2
R3
R4

RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO CRITICIDADE ESTRATÉGIA
MGOV_1: Aprimorar a Governança e Gestão de TIC

AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)

Falta de recursos financeiros para os treinamentos
Falta de servidor efetivo para assumir papéis não passíveis
de terceirização

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Renegociar os prazos das ações

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Falta de apoio da alta administração do IFMA
Falta de conscientização do Comitê Gestor de TIC - CGTIC
sobre a importância da Governança de TIC

Médio(a)

Médio(a)

Média

Mitigar

Médio(a)

Alto(a)

Alta

Evitar

Notificar a área de Recursos Humanos para que
se tome as devidas providências
Realizar seminários de conscientização.
Realizar palestras para disseminar a importância
do tema para o CGTIC

R5

Inexistência de mecanismos para se mensurar a Gestão da
TIC

Muito baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Buscar referências nas boas práticas do COBIT e
ITIL, e/ou Investigar iniciativa similar em outros
órgãos

R6

Falta de conhecimento dos processos negociais que
demandam TIC

Alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Promover treinamento de Analista de Processos
para os Gestores de Sistemas, e/ou Solicitar apoio
ao grupo de consultores do SISP

R7

Falta de conscientização das demais áreas do IFMA sobre
Segurança da Informação

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

R8

Falta de apoio da alta administração do IFMA

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

R9

Falta de recurso financeiro para aquisição de equipamento e
treinamento

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

R10

Dificuldade de implantar a Política de Segurança da
Informação e Comunicação (PoSIC)
Falta de recursos humanos para executar os trabalhos de
Segurança da Informação

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

MGOV_2: Aprimorar a Segurança de Informação e da Telecomunicação

R11

MGOV_3: Institucionalizar o Escritório de Projetos e Programas (EPP) da DIGTI

Realizar seminários de conscientização, e/ou
Promover treinamentos periódicos
Promover palestras acerca do tema
Solicitar realocação de verba à área de
orçamento, e/ou Renegociar os prazos das
ações
Conscientização através de ações que
destaquem a relevância do tema.
Promover capacitação e/ou Contratar consultoria
especializada

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

RISCO

PROBABILIDADE

IMPACTO

CRITICIDADE ESTRATÉGIA

AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)

R12

Falta de conhecimento em Gerenciamento de Projetos pelas
demais áreas

Baixo(a)

Médio(a)

Média

Mitigar

Promover seminários de disseminação em
conhecimentos de Gerenciamento de Projetos

R13

Falta de Recursos Humanos para acompanhar os projetos de
TIC

Alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Notificar a área de Recursos Humanos para que
se tome as devidas providências e/ou Contratar
consultoria especializada

MGOV_44: Promover a melhoria e manutenção dos atuais e novos contratos de serviços terceirizados de TI
durante o período de vigência do PDTIC
R14

Falta de orçamento para atender as necessidades inventariadas no
PDTIC

Baixo(a)

Muito alto(a)

Média

Mitigar

R15

Desconhecimento da capacidade de atendimento da TIC

Médio(a)

Médio(a)

Média

Mitigar

R16

Complexidade na elaboração do Planejamento da Contratação de TIC

Baixo(a)

Muito alto(a)

Média

Mitigar

ID

RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO CRITICIDADE ESTRATÉGIA
MINF_1: Modernizar a rede corporativa

R17

Necessidade não planejada de alteração na configuração da
infraestrutura existente, como controladores de domínio,
servidores de autenticação, etc.

R18

Problemas na implantação das soluções, especialmente na
substituição de equipamento já em uso; a disponibilidade
pode ser afetada de maneira não planejada

Médio(a)

Alto(a)

Alta

Mitigar

R19

Interrupção contratual e descontinuidade de manutenção e
substituição de peças e equipamentos.

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

R20

Expor a rede a ataques cibernéticos e o consequente roubo
de informações sigilosas

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Baixo(a)

Médio(a)

Média

Evitar

Renegociar os projetos do Portfólio de Projetos e de
Serviços
Priorizar a implementação do Processo de Gestão de
Capacidade (ITIL)
Buscar iniciativas similares em outros órgãos, e/ou
Solicitar apoio ao Grupo consultores do SISP

AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)
Levantar e validar as alterações necessárias;
Revisão dos requisitos postos e do plano de
transição
Organizar adequadamente a etapa de transição.
Detalhar o plano de contingência, expondo os
cenários possíveis de falhas e as respectivas
medidas corretivas.
Acompanhamento da execução contratual de
acordo com o escopo do projeto; Notificar o Gestor
do Contrato acerca do não atendimento do
contrato pela Contratada
Priorizar as ações para aquisição de Firewall
multifuncional;

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

RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO CRITICIDADE ESTRATÉGIA
MINF_2: Aprimorar os Serviços de Suporte à Produção

R21

Falta de recursos para adquirir solução de backup

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

R22

Falta de recursos para adquirir solução de virtualização

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

R23

Complexidade na elaboração do Planejamento da Contratação
de TIC para suporte de 3o Nível

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

R24

Não renovação dos Certificados Digitais

Médio(a)

Muito baixo(a)

Baixa

Mitigar

R25

Não renovação de licenças de servidores

Muito baixo(a)

Muito alto(a)

Media

Evitar

R26

Falta de capacidade para implementar solução de
balanceamento de carga

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)
Buscar parceria com outra unidades para se fazer
Backup off-site
Replanejar as ações que sustentam os projetos
e/ou buscar soluções de Software Livre que sejam
aderentes a arquitetura tecnológica do IFMA
Buscar iniciativas similares em outros órgãos, e/ou
Solicitar apoio ao Grupo consultores do SISP
Notificar os usuários que o certificado está vencido
e proceder com contratação imediata.
Realizar analise de viabilidade para se migrar para
soluções de software livre
Solicitar treinamento

MINF_3: Aprimorar os Serviços de Suporte ao Usuário
R27

Falta de capacidade para implementar Atendimento Remoto a
Usuários

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

R28

Complexidade na elaboração do Planejamento da Contratação
de TIC para suporte ao usuário de 1o e 2o Nível

Muito baixo(a)

Médio(a)

Baixa

Mitigar

R29

Falta de recursos para contratar serviços de impressão

Baixo(a)

Alto(a)

Media

Mitigar

R30

Soluções de Service Desk não aderentes aos padrões
tecnológicos do IFMA

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Buscar alternativas de software livre, e/ou solicitar
apoio ao Grupo consultores do SISP, e/ou Solicitar
capacitação
Buscar iniciativas similares em outros órgãos, e/ou
Solicitar apoio ao Grupo consultores do SISP
Buscar alternativas com o objetivo de reduzir o
quantitativo de impressões, e/ou Solicitar recursos
emergenciais a área de orçamento

Tabela 20 - - Risco identificados referentes ao Eixo Infraestrutura de TIC

Desenvolver internamente

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

R31

R32

RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO CRITICIDADE ESTRATÉGIA
MSIS_1: Implementar Solução de Gerência Eletrônica de Documento

Disponibilizar um sistema de controle, armazenamento,
compartilhamento e recuperação de informações de
documentos no órgão de maneira integrada, ágil e segura
utilizando a tecnologia GED de forma a atender a legislação
vigente
Falta de recursos financeiros para adquirir solução e
infraestrutura

Requisitos do SUAP incompletos até a fase de aquisição da
solução tecnológica
Baixa capacidade da arquitetura tecnológica atual para suportar
R34
a solução
Falta de conscientização dos envolvidos acerca dos aspectos
R35
de segurança da informação envolvidos no projeto

R33

R36

Falta de recursos humanos para sustentar a solução

AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)

Iniciar planejamento de atendimento o mais breve
possível.

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Médio(a)

Médio(a)

Média

Evitar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

Realizar seminários de conscientização

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Realizar Planejamento de Contratação de TIC a fim
de contornar o possível risco

Solicitar recursos emergenciais à área de
orçamento, e/ou buscar alternativas de Software
Livre
Completar os requisitos de forma completa e adiar
as ações de aquisição da solução tecnológica
Realizar testes minuciosos de capacidade, e/ou
aprimorar a capacidade

MSIS_2: Atender as necessidades de sistemas das áreas negociais inventariadas na elaboração do PDTIC
R37

Falta de recursos financeiros para realizar contratações de
suporte ao desenvolvimento de sistemas

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Solicitar realocação de verba em caráter
emergencial à área de orçamento, e/ou Renegociar
os prazos das ações
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R38

Não cumprimento das prioridades formalizadas no
PDTIC

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Monitorar com indicadores o número de
solicitações não priorizadas atendidas frente às
solicitações priorizadas e não atendidas

R39

Falta de servidores efetivos para realizarem a Gestão dos
Projetos críticos, por exemplo, que exijam alto sigilo de
informações, forte retenção de conhecimento, dentre outros

Médio(a)

Alto(a)

Alta

Mitigar

Notificar a área de Recursos Humanos para que
se tome as devidas providências

Mitigar

Realizar ações preventivas a fim de se reter o
conhecimento dos principais processos negociais que
estão automatizados via sistema de informação, e/ou
documentar todos os sistemas existentes

R40

Falta de documentação do legado

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Tabela 21 - Risco identificados referentes ao Eixo Sistemas de Informação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR
A matriz abaixo elenca a representação de cada risco identificado quanto à sua exposição.

Probabilidade
5

R8, R9, R20

4

R6, R13

3

R24

R5, R23, R27,
R30

2

1

R3, R15, R21,
R26, R31,
R33, R35

R4, R18, , R39

R1, R2, R7,
R10, R11,
R19, R22,
R32, R34,
R36, R37,
R38, R40

R12, R17

R29

R14, R16

R28
1

2

3
4
Tabela 22 - Matriz de Riscos

R25
5

Impacto
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As ações acima representam aplicação de práticas usuais não havendo espaço para muitas surpresas na
área técnica. Os principais fatores de risco estão fora do controle da área de TIC do IFMA ou mesmo de sua
Administração Central e estão relacionadas principalmente ao aporte dos recursos financeiros necessários
para a efetivação destas ações e estão listados a seguir:


Falta de recursos para aquisição de equipamentos;



Falta de recursos para aquisição de insumos;



Falta de recursos para contratação de serviços de TIC;



Falta de recursos para contratação de serviços de treinamento;



Falta de recursos humanos com formação adequada (Inviabilidade de contratação);



Dificuldades burocráticas para a efetivação das ações;



Dificuldade de manutenção do pessoal de TIC contratado devido à baixa remuneração;

Apesar da necessidade de adequação de pessoal de TIC nos Campus e Reitoria afim de realizar as tarefas
rotineiras e implantação de novos serviços, é sabido que, como autarquia federal, a instituição é limitada
quanto a contratação de pessoal.
17 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas
para que o PDTIC alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o
aperfeiçoamento da governança do órgão. Foram identificados os principais fatores críticos:


Participação ativa do CGTIC;



Instituição de uma equipe de monitoramento das metas e ações associadas ao PDTIC;



Revisões periódicas do PDTIC para contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou alterações
nas diretrizes estratégicas;



Engajamento da equipe;



Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TIC;



Sensibilização da Organização para a necessidade de implantação do novo modelo de gestão de TIC.



Apoio da alta gestão do IFMA.
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18 CONCLUSÃO
Durante a construção deste documento, procurou-se por recomendações e boas práticas para a busca do
alinhamento dos objetivos da TIC com os objetivos estratégicos do IFMA. Sendo assim, após sua aprovação,
o PDTIC 2016-2018 do IFMA deverá ser o documento norteador de todas as ações de TIC nesse triênio.
Contudo, tão importante quanto sua concepção deverá ser o acompanhamento e monitoração de sua
execução. Sem isso, todo o trabalho de planejamento não garantirá que as ações de TIC sejam executadas
afim de atender as demandas institucionais.
Este PDTIC, em seu conjunto de necessidades, iniciativas, ações e projetos, propôs um estreito alinhamento ao
planejamento estratégico do IFMA, conferindo às ações mais operacionais agregação de valor público - como
transparência, equidade, eficiência e prestação de contas – imprescindíveis ao cumprimento da missão
institucional do IFMA: Promover educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do
ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico
sustentável.
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Anexo I - Mapa Estratégico do IFMA
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Anexo II - Organograma do IFMA
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Anexo III - EGD 2016-2019: Mapa estratégico
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Anexo IV - Normas e Procedimentos de uso dos recursos de TIC

Normas e Procedimentos de TIC
DIGTI – Diretoria de Gestão em Tecnologia da Informação
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Controle Simplificado de Versões

Versão
1.0

Data
08/08/2016

Autor
DIGTI – Diretoria de Gestão
em Tecnologia da
Informação

Comentários / Atualizações
-
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Apresentação das Equipes

DIGTI – Diretoria de Tecnologia da Informação

Setor

Nome

DiGTI

William Corrêa Mendes

CRSI

Leonardo Brito Rosa

Cargo
Diretor de Gestão de
Tecnologia da Informação
Coordenador de Redes e
Sistemas de Informação

Envolvimento
Direção

Coordenadoria

EIXO –Sistema de Informação

Setor

Nome
Allan Kassio Beckman Soares da Cruz

Cargo
Analista de Tecnologia da
Informação

Envolvimento
Analista de
Sistemas

CRSI

Daniel Lopes Soares Lima

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Sistemas

Diego Leonardo Chaves Silva

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Sistemas

CRSI

Irlanilson Rodrigues Santos

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Sistemas

CRSI

Jose Maria Ramos dos Reis

Analista de Tecnologia da
Informação

Técnico de TI

CRSI

Luiz Aristoteles Santos Silva

CRSI

Marcio da Costa Vale

CRSI

Moacir Loureiro Pegado Neto

CRSI

Tassio Luz Campos

Analista de Tecnologia da
Informação
Técnico em Tecnologia da
Informação
Técnico em Tecnologia da
Informação
Técnico em Tecnologia da
Informação

Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas

CRSI
CRSI
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CRSI

Camila Costa Silva

Técnico em Tecnologia da
Informação

Analista de
Sistemas

EIXO – Governança de Tecnologia da Informação
Setor

Nome

CRSI

Alessandra Bezerra de Melo

Cargo
Analista de Tecnologia da
Informação

Envolvimento

CRSI

Francisco de Assis Fialho
Henriques

Analista de Tecnologia da
Informação

Governança

CRSI

Adriana Leite Costa

Analista de Tecnologia da
Informação

Governança

Governança
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EIXO –Redes e Infraestrutura

Setor
CRSI

Nome
Wenderson Teixeira Paulo

Cargo
Técnico de Laboratório

Envolvimento
Técnico de Laboratório

CRSI

Luís da Cruz Lindoso

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CRSI

Pablo Ricardo Cavalcante de
Carvalho

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CRSI

Bruno Emanuel de Andrade Silva

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CRSI

Eduardo Antônio Ramos de Abreu
Farias

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CRSI

Euclides Herculano Abreu da
Costa Junior

Analista de Tecnologia da
Informação

Analista de
Infraestrutura

CRSI

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 (DIGT), 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 Coordenação de Redes e Infraestrutura – CRI do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Maranhão – IFMA, tem como principal objetivo realizar a gestão tecnológica de infraestrutura
de TI da Reitoria, administrar o seu data center, realizar a coordenação do Núcleo de Serviços e Suporte
responsável pela manutenção do seu parque tecnológico.
A CRI 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.
Com toda esta responsabilidade, a CRI 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 CRI 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.
Como reforço ao cumprimento dos objetivos e estratégias institucionais, faz-se necessário
através deste manual descrever todos os procedimentos e normas técnicas.
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2

INSTITUCIONAL
Compete à Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação:
I.

Coordenar as ações de elaboração e implementação do Plano Diretor de TIC, que
defina a direção futura dos recursos de tecnologia da informação, refletindo as políticas,
padrões e procedimentos de recursos de informação, e oferecer orientação ao nível
institucional;

II.

Coordenar as ações de avaliação e de controle sobre os planos e programas de
tecnologia da informação implantados no IFMA, propondo aos mesmos a reformulação
ou adequação, caso seja necessário;

III.

Analisar e emitir parecer acerca das propostas de serviços técnicos em tecnologia da
informação, bem como daqueles referentes à aquisição de equipamentos e outros
materiais relacionados à gestão de tecnologia da informação;

IV.

Coordenar as ações de disseminação das informações institucionais;

V.

Desenvolver outras atribuições afins.

Baseado nessas atribuições, as normas técnicas para segurança, gerenciamento de dados e
utilização de equipamentos, programas e ou softwares, recursos compartilhados, rede de computadores, emails, 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;
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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 como banimento social ou
segregação - cyberbullying;
 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 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;
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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.

3

BENS E SERVIÇOS DE TI

3.1
3.1.1

Disposições Gerais
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 nº 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;
3.1.10 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 necessidades

de implantação da solução de TI tais como:
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Ambientais: instalações físicas e ou adequações como salas e ou racks; características das
instalações elétricas, uso de no-breaks devidamente dimensionados, cabeamento lógico, arcondicionado, 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 ;
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;
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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:

3.4.6



As razões para utilização das aplicações;



As vantagens para a administração pública a serem obtidas no uso dessas.

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;

3.4.7



Não possuam licenciamento lícito - “software pirata”;



Represente risco à segurança do ambiente operacional;



Sua operação resulte em qualquer ilegalidade;

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.
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;
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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.
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. 7º 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:
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Se o atendem aos padrões de infraestrutura de TI do campus; II - se estão em
condições de uso;



Se haverá necessidade de despesas adicionais imediatas para colocá-los em
operação;


3.7.3

Outro item necessário e devidamente justificado;

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

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 DIGTI 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, DVDs ou HDs 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
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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;

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 re-utilizadas 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;
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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 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;
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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.
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;


5.3.6

5.3.7

Os tipos de arquivos permitidos para os compartilhamentos;

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
6.1

DAS POLÍTICAS DE BACKUP
Disposições gerais
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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:


Meio de armazenamento: equipamento, mídia e aplicação de gerenciamento
necessário à execução das políticas de backup;

6.1.4



Periodicidade de execução: diário, semanal, quinzenal, etc) ;



Tipo: incremental, diferencial, total, outros;



Redundância: quantidade de unidades de backup simultâneas



Segurança: locais de armazenamento dos backups;

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 Coordenação de

Redes e Infraestrutura em relação às políticas de segurança e padrões da rede institucional, salvo em situação
específica devidamente justificada;

7.2

Das conexões com a internet
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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;

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;



Normas 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.
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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.
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 Coordenação de Redes e Infraestrutura.
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 dos 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;
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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

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
normas técnicas e legislação em vigor.
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

A fim de manter-se a padronização de nomenclatura de hosts, deverão ser aplicados os endereços

IPs reservados conforme as tabelas: dois e três em anexo;
7.5.3

Deverá ser respeitada a faixa de endereçamento IP reservada conforme a tabela um em anexo;

7.5.4

Qualquer outro serviço não disponível na tabela três deste documento, caso da necessidade de sua

instalação, deverá ser encaminhado um comunicado formal para a coordenação de redes e infraestrutura;
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:
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Tentativas de fraudar autenticação de usuário ou segurança de qualquer servidor,
rede ou conta;



Tentativa de acesso aos dados de administração dos sistemas;



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 Coordenação de Redes e Infraestrutura;
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;

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

Redes e Infraestrutura;
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 re-anexados e ou re-enviados para remetentes

desconhecidos ou suspeitos;
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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;

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 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 suporte ao sistema de avaliação de projetos de pesquisa – SAPRO 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 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

SERVIDORES DE REDE

9.1

Disposições Gerais

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

observado o previsto no item 7.3 Da infraestrutura da rede local, da presente norma;
10 SEGURANÇA
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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;
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 Postgresql 9.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
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(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.
13.1.5 Os campi poderão desenvolver soluções específicas para os mesmos desde que possuam pessoal
capacitado e disponível, além de infraestrutura 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 Nº 3.518, de 29 de outubro de 2014
que instituiu o SUAP como Sistema Unificado no âmbito da Administração do IFMA e também estará
atrasando o cumprimento da meta de “Implantar 100% do Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP), em todas as unidades do IFMA, até o ano de 2018” presente PDI 2014-2018 do IFMA.
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 da possibilidade 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, caso contrário em hipótese alguma será possível fornecer a solução nem dar
suporte aos campi nesta solução.

