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RESOLUÇÃO N° 150, DE 25 DE OUTUBRO DE 2.0.17. ·

Dispõe acerca o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação - PDTIG do Instituto
Federal de _Educação, Ciência e· Tecnologia do
·MaranQão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INStrrUTO'FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso d.e- suas atribuições c_onsagradas na Lei n°
11':892/2008, com base no, Decreto Presidencial de 02 de setembro de' 2016, publicado no D.O.U. çle 05
.de setembro dé 2016; e,·
·
considerando a decisão do plenário deste Çonselho Superior na 39 8 Reunião· Ordinária de·
25 de outubro de 2017;
.
considerando ainda, o·qu~ consta no Processo 23249.047452.2016-13;

RESOLVE:_

Art..1°. Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da 'Informação e Comunicação~ PDTIC do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do

Maranh~o.

~rt. 2°. Esta resojuçào entra em vigor na data de sua assinatura.

~~L
FRANCISCO .ROBERTO BRANDÃO FERREIRA
· · Presidente
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1 APRESENTAÇÃO .
O Instituto Federal de Educaç.ão, Óênda e Tecnologia do Maranhão (IFMA), é uma autarquia ligada ao·
· Ministério da Educação criada pela Lei 11.892, de 29 de de~embro de 2008, a partir da integração do Centro .
Federal de Educação Teénológi·ca do Mara~hão (CEFET-MA) das. Escolas Agro técnicas Federais de Codó,
São Luís e São Raimundo das Mangabeiras. Sua missão é "Promover· educação profissional, científica e
tecn~lógica, 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

e

infraestruturas e desenvolvimento de. soluções necessárias para' o aperfeiçoamento da adf!Jinistração

institucional. Estes objetivos somam-se as necessidaqes: de manutenção dos níveis de serviços já
estabelecidos e que exigem suporte organizacional adequado.
· Para ~lcançar esse resultado, é necessário que haja urri alinhamento entre as estratégias de TI e as estratégias
organizacionais. Dessa maneirà, o Plano Diretor- de Tecnologia da lnformação·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.
·
·
· ·
,

fili

I

o

O PDTIC é, portanto, UIJla 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 !legócio 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) 201.6-2018 reflete Q
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 é competênciç participaram da elaboração dest.a importante ferramenta para o alcance de sua
missão institucional.
·
Este plano foi construido
em harmonia com o· Plano de Desenvolvimento Institucional .e cornpree.nde 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 estrtJtura de
governança de TI no lFMA 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 Necessida.des e Açõês côm visão mais horizontal,
pensando~se no Instituto como um todo.

I'

I

Este documento, de forma res.umida, registra a metodologia aplicada ·na elaboração do PDTIC; o Inventário d v ·
Necessidades; os planos de Metas e Ações, de Gestão de Riscos; dentre outros elementos táticos
.
estratégicos relacionados à ~ecnologia da lnfo~mição.
. ·
.

J .

.

.

~
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. 1 INTRODUÇÃO
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação- PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento~ gestão dos
recursos e proce$sos de Tecnologia da Informação que yi sa atenqer às necessidades tecnológicas ede informação
. de um órgão ou entidade para um EJeterminado 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.
1

A elaboração e atualizaç§ó 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 Ó(gâos e entidades· da
administração póblicà federal.
·
·
.

Ó Mini.stériodo .Pianejall!ento, Orçamento e Gestão- MP, por intermédio da Secretaria de Tecnologia da 'Informação .
- STI, instit~,Jiu a· Instrução Normativa 04, 'de 19 de maio de 2008, depois atualizada em 12 de novembro de 201 Oe 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 segvinte forma: a seção de introdução procura
contextúalizar 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 es1rutura organizacional ·é o referencial estratégico de TI do Instituto. Em seguida é apresentado o
levantamento das necessidades e objetivos de negócio das áreas internas do IF,MA, bem como as ações estratégicas
que garantirão seu alinhamento com a TI. A p;:~rtir desse alinha.mento estra~égico; as seções posteriores traduzem o
inventário de necessidades com critérios de.priorização eo 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) represet}.ta um instrumento
indispensável para a gestão dosrecursos de TI. Corno na área públiç:a, onde os recursos, de uma forma geral são
mais limitados do que área privada, os órgãos de controle de governo,.em especial o :fribunal 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.
''
. ·

AAdministraçãp 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 €1etrônicos são disponibilizados à
sociedade e cada vez mais processos de trabalho são automatizados, como forma de gerar eficiência e economia nos
procedimentos:
.
:I
I

ao

Para muitos, a TI tàrnou.se um serviço essenci~l ao Estado, considerando que sua estabilidade é vital
regular
funcionamento das instituições. É possível dizer, ainda, que a· TI tornou~s~ "um dos principais instrumentos de
desenvolvimento ~as atu.ais organiza.çõei (CAVALCANTI, 201.3).

Parti~do do pressuposto de qu~ as organizações só extraem de seus recursos de TI o valor neces$ário 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 aperfeiçoamentp das organizações. Buscando não apenas a sua
sobrevivência futura, mas 'também o controle do desperdício de esforços e de recursos.
..
Nesse contúto; o piÇJ.rtejamento estràté.gico de n é ~ma importante ferramenta par; di.recionar e gerenciar todos os
recurso: d~ TI~ pessoas, aplicações, informação e infraestrutura·- de fonna alinhada com os objetivos e s t y I

l

Q-.r' .
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da organização e a~ prioridades de negócio, tendo impáctó 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 ·
jnformações organizacionais, a tecnologia da informação, as pessoas envolvidas e a infraestrutura necessária:J>ara o
atendimento de todas as decisões, ações e processos corporativos. Esse caráter dinâmico deve-se ao fato de que o
desenvolvimento de estratégiasdeTI está inserido em ambientes instáveis, sujeitando-as a constantes reajustamentos
de modo a absorver as mvas condições do negócio, do mercado e da.evolução da própria tecnologia (LUTCHEN,
2004).
.
.
.
.
.
Adequadamente utilizada a TI gera significativos benefícios, tai.s como ganhos de desémpenho, ampliação da
transp_arência 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 direcionamen-to-aos investimentos e ao uso dos
·recursos de TI frénte às suas demandas e necessidades, maior será o caráter estratégko que esse temá assumirá
internamente. Seja associado ao suporte operacional ou ao fornecimento de soluções estratégicas pa,ra o negócio, o
desenv.olvimento de uma goverriança 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 lnstruçào Normativa STIÍMP no 04/2014 define crPiano Diretor de Tecnologia da Ín,formação como "um instrumento
de diçgnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visam garantir o·
atendimento dosqbjetivos do órgão ou entidade" (IN STI/MP no 04/2010, art1 °, inciso XXII). Assim, o PDTIC é- como
o próprio nome sugere - o plano que dirige e orienta a atuação do gestor de T!, com a função de complementar o
planejamento estratégico da organização, declarar os objetivos· e as iriiciativas-estra.tégicas 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

1.2. Abrangência e Período
As diretrizes estabelecidas neste PDTIC aplicam-se a todas as unidades do Instituto Federal do Maranhão e este·
doçumento deverá ser observado por todos os servidores da Instituição, bem como por quaisquer outros órgãos da
Administração Públi.ca de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas privadas quando da execução de ações
ou ·serviços de TIC mediante acordo, confrato, .convênio ou termo congênere. O PDTIC terá validade de 3_6 (trinta e
·sei·s) meses, mas deverá ser revisto a cada seis meses, de modo a atualizar as diretrizes e planos.· Seu conteúdo está
baseado no ModeJo de Referência para Elaboração de PDTIC, da S!IIMPOG.
A execução do_ PDTIÇ será acompanhada pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) em conjunto
. com o Comitê Gestor de Tecnologià da Informação e Comunicação do IFMA. No que se réfere ao período de validade
-· este PDTI.C prevê sua execução para o período ent~e os 'anos de 2016 a 2018.
1.3. Equipe dé Elaboração
.
.
No IFMA, .além da Diretoria de Gestão de Tecnologia da lnfqrmação e dos setores de tecnologia nos Campus, existe
o Comitê·Gestorde Tecnologia da.lnformação.~ 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. AeqUipe de elaboraçã~ do PDTIC foi instituída pela Portària !F-MA n° 3704/~012.
· Além das da equipe constante na· Portaria, todos os gerentes e servidores da DIGTI participaram do prpcesso de
elaboração nos momentos em que a equipe julgou necessária. O Comitê Gestor de Tecnologia da lnformaçã?e
Comunicação (CGTIC) participou avaliando e aprovando as etapas de concepção do PDTIC, bem. como o pró ·o
PDTIC.
. . .
~
.
.
'

'

-

,.

v ·_
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. 1".4 Cronograma .
.
··
O orónowama consiste de 3 etapas: Preparação, Diagnóstico Planejamento. Estas etapas·são.pàrte do processo.d,e
elaboraç~o de PDTIC da STI/MPOG.
.
. •·
..

e

.

.

Definir· a abrangência e o p~ríodo de vigência do
PDTIC
··
·

Elaboração

Diagnóstico

8efinir a Comissão de Elaboração doPDTIC
· . Descrever a metodologia de elaboração ,
Consolidar documentos de. referência

Comitê Gestor de TIC .

04/0112016.,
04/0,1/20 16
15/01/2016
18/01/2016

Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC•.

29/01/2016· .

· Identificar princípios e diretrizes ,
Identificar' estratégias da 'organização
· Analisar Óreferencial estratégico de TIC ·
Analis,ar a organitação da TIC
Realizar análise SWOT da TIC
Estimar a cap'acidade de execução da TIC
• Pi'ànejar o'levantaínento das necessidades
Identificar necessidades de informação
·Identificar as necessidades d.e serViços
Identificar as necessid<!des de infraestrutur9
ldentificar.as necessidades de contratação
Identificar as necessidades dê pessc:Jal
Consolidar o lnve'ntário de Necessidades ·

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(04/20 16

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

Comissão
de Elaboração ·I·.
do PDTIC
.
.
,
Comissão de Elabo(açao do PDTIC .
'
'.
.
~
Comi~são de Elaboraçffio do PDTIC
Comissão de-Elaboração do P.DTIC
Comissão de Elaboraçãb doPDTIC
Comissão de El~bo~ação do PDTIC
Co~issão de Elaboração do PDTIC
Comissão. de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC
Comissã~ de Elaboração do PDTIC
Comissão de Elaboração do PDTIC'
Comissão de ElaboraçãÓ d~ PDTIC ' ·
,/

Alinhar as necessidad~s · de TIC às estratégias da
. 18/04/2016
organização
·
· ·

Comissão de Elaboração dÓ PDTIC

Encaminhar o Inventário de Necessidades para
aprovação'~o Comitê Gestor de TIC

Comissão de Elaboração do .PDTIC

, Atualizar critérios de priorização
Priorizar as necessidades inventariadas
Definir as Metas e Ações·
· Planejar as ações de pessoal
Planejar o orçamenio das àções
.
.t
· Identificar os fatores 'críticos de sucessó
Pl aneJamen o . ·
· .
·
·
. .
·Planejar o gerenciamento de riscos
• Consolidar a Minuta do PDTiC
Realizar r.evisão do texto

' 92/05/2016

.

· Entregar.a Minuta do PDTIC ào Comitê Gestor de .TI
para aprovação .
.·Aprovação do PDTIC no CONSUP

29/04/2016 '

13/05/2016.
20/05/2016
27/05/2016
03/06/2016
·1 0/06/2016
17/06/20 16'
24/06/2016
30/06/2016

Comit~ Ge~tor

de TIC
.
Comissão de ElaboraÇão dô PDTIC
...
·Comissão de Elaboração do PDTIC
Coini~são de Elá,boração dó PDTIC .
Comissão de Elaboração do PDTIC
,Comissão de Elaboração do PDTIC ·
Comissão de Elaboração do'PDTIC
.
'
Comissão de Elabóraç~o do PDTIC .
Comissão de- Elaboràção do PDTIC .
~

'

01/07/2016

Comissão de
Elaboração
.
. do·PDTIC
.

01/08/2016

CONSUP1FMA

·Tabela 1- Cronograma de execução
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2 TERMOS E ABREVIAÇÕES

.

Os conceitos envolvidos em.termos téênicos importantes, convenções e abreviações que serão mencioflados no
decorrer d~ste documento, são apresentados na tabela ab.aixo.
,

CONIF
CRl

Cqnselho Nacional das lnstit~ições da Rede Federa'! de Educáção Profissional, Científica e Je~nológica
Coordenação de Redes e Infraestrutura

CSI'.
NTI
DIG:rl

Coordenação de Sistemas dé lnformaçã.o •.
Núcleo de Tecnologia da Informação dos. Campus
Diretoria de Gestão de T.ecr10Jogia da Informação

E aO

Educação à Distância

I

.ENAP
.FORTI
IFMA.
IN
. PDI
PDTIG
POSIC
RNP
SISP
STI

.SWOT
TI
TI/SI
VoiP

.

. ..

.

Escola Nacional de Administração Pública
.
Fórum dosG~;tores de Tld9 Rede Feder~! de Educáção.Profissional, Científica é T~cnológica
Instituto Federal de Educação, CiêQcia e Tecnólogiado Maranhão.
tnstruçãDN,ormativà
Plano de Desen,volvimento Institucional .,
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Política de Seguámç? da IDfÕrmaçiÍó:eComunicaçio
Rede Nacional: de Pesquisa
Sistema de Administração dosHecursÔs de informação e Informática
Secretaria de Tecnologia da Informação
. '
,"'
,..
.
. S&engths, Weàknesses, Opportuniti~s, Threats
Tecnologia da lnformáção.
'

Tecnolog~as da lnformação/Sisiemas de !~formação
Voice over Internet Protocol (Voz sobre IP)

Tabela 2 ·Termos e abreviações

i '

\.
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. 3 METODOLOGIA APLICADA
· O PDTIC-IFMA 201'6-2018 baseou-se no Guiá do PDTIC do SISP (Versão 2.0/2016), na Estratégia ·de Governança
Digital (EGO) da Administração Pública Federal (2016-2019), documentos editados pela STI'que define os OQjetivos
estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital, estabelecida pelo Decre.to n°· 8.638, de 15 de
janeiro de. 2016. Além disso, foi considerado as necessidades levantadas pelos· Coordenadores de Tecnologia da
ln~ormação de todos os Campus 9o 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 ll'lstituto
Federal do Maranhão - IFMA, par? o triênio 2016-20.18.
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 óu alterações· no referencial estratégico· da área de TI do IFMA.
·
'

'

e

•

1

O proc~sso de revisão será conduzido pela DGTI pela Equipe de Elaboração do PDTIC e os resultados. desse~>
processo ser~o submetidos a Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFMA- CGTIC. .
O monitoramento da execução do Plano·Diretor de ~nc do I.FMA ~erá de responsabilidade dÓ Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), enquanto a bperacionalização dos procedimentos ficará a cargo
da Diretoria de' Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI). OtJtros atores poderão ser envolvidos, conforme a
necessidade.
' ·
· Foi propo$tO um conjunto de 12 (doze) objetivos estratégicos de.TrC, alinhados com os.objetivos do Planejamento
. Estratégico.do IFMA. Esse conjwnto tem por objetivo mensurar diversos aspectos da tecnologia do IFMA, considerando
seus três eixos: Governança, .Infraestrutura e Sistemas.
·
·
Tais óbjetivos poderão sofrer.alteraÇÇ>es em virtude do Planejamento Estratégico·lnstituciona12016-2020 que está em
fase {inal de elaboração.
·

6 MOTIVAÇÃO ·
A elaboração do PDTIC do IFMA teve como principal.motivador a nt:)cessidade de alinhar os objetivos estratégicos
do IF.MA às açõ~s de T_ecnologia 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 süas 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,Jambém se aprese~ta como um fator
importante para o planejamento das ações relacionadas a TIC.
•
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7 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboraÇão do PPTIC devem-se seguir diretrizes, padrões, [lOrmas e orientações do governo. A tábela abaixo
apresenta os documentos de referência que serviram como material de apoio e consulta na elaboração desse
PDTIC.

Estratégia de Governança Definé os objetivos ~stra'légicos, metas e indicadores da Políticá de Governança Digital,
Digital 2016 ·
· estabeleCida pelo Decreto n° 8.638, de 15 de janeiro de 20.16. A publicaçã9 é composta
de
··
e 51 iniciativas
·

Instrução Normativa -IN 04
de 12 de setembro de-2014

Planod~ Desemiolviml;lnto
Institucional do IFMA 2014.
2Ó1
. '

Art. 3°, em consonância com o art. 46 , do Decreto n° 1.048, de 1994: o órgão central do ·
SISP elaborará,· em conjunto co.m os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a ~stratégia
Geral de Tecnologia da Informação- EGTI para· a administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo Federal, revisada e publicadâ anualmente, para servir
. de sub~ídio à elaboração do PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do SISP. "
.Art. 4o·As contratações de que trata esta Instrução Normativa deyerão ser precedidas
de planejamento, .elaborado e'm harmonia com o PDTIC, alinhàdo à estratégja ·do órgão
ou entidade.'
·
·
Define as Dire.trizes e Qbjetivos Estra'tégicos que o IFMA planejou
i

.

.

'

•

..•

~----~~~~--~~~-----------~------------------~------~--~~------~~··

Acórdão 1.603/2008 Plenário TCU

Regimento Interno ?o IFMA
de 11 de jun~o e 2014
'Instrução Normativa GSI/PR
N°1 '·de' 13/06/2008

Apresenta a situação da governança de· tecnologia da. informação nà Administração
Pública Federal, indicando,· por exemplo, ausência de Planejamento Estratégico
lnsti!ucional,' deficiência Aa estrutura de• pessoal e tratamento· inadequado à
·
e dis riibil1dade das
proposta peiÓ SISP, a qual dispõe sobre ·os r)éidrões, orientl')ções, diretrizé .
do la no Diretor de T
I
da lnfarm o;
Dispõe acerca do
do Instituto FederaJ.' de Educação,
Tecnologia do Maranhão.
Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações.na Administraçã9 P
Federal, diretae indireta, e dá outras providê'ncia~.
Qrientem as uhidades sob sua jurisdição, supervisão ou estrutura acerca c:Ja, rye
estabelecer formalmente:
·
.
'
· •·· Objetivos instituçionais de TI alinhados às. estratégias de negócio;

Acórdão 2.308/2011-

•

Pienário

.

.

Indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos. de benef~cios para
· ·negocio da instituição;:

•

Metas para cada indicador defrnido;

• · Mecanismos para que a alta administração ac~mpanhe o _desempenho da TI da instituição
CoRtrol Objectives for

•. P01 ~ Definir um Plano Estratégico de

:n

lnformation and Related

P01.2- Alinhamento entre TI e Negócio

TêchnologY, (COBIT(ID 5)

P0.1.4 - Plano Estratégico de TI

/

Tabela 3- Documentos de referência do PDTIC IFMA 2016-2018
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EGD 2016-2019

Estratégia de Gover~ança Digital do Governa Federal

. MP/SLTI IN 04/2014
IN sobre contratações de TI .

Regimento Interno lFMA
Regimento inteno 2Ó14

GSI/PR IN 01/2008
IN Gestão de Segurança ;da Informação

PDI IFMA '2014-2018
Estratégia Corporativa

Acórdõo TCU 1603/2008 Plenário
Orientações TCU

Gula do PDTIC do SISP
Orientação Metodológi(;a

Acórdão TCV 2308/2011 Ph:márío
Orientaçõ~s

TCV .

COBIT 5
Framework de governança de TI

Figura l-Documentos de referência do PDTIC IFMA 2016-2018

8 PRINCÍPIOS E DIRETRJZES ·
Os princípios e diretrize·s 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 pe_lo próprio contexto da estrutura de Tido Órgão. A pc;:~rtir dos documentos de
referência, elencados no tópico anterior, foram estabelecidos 'Princípios e Diretrizes para orientar a elaboração e
execução desse PDTIC." A tabela abai~o apresenta esses Princípio$ e Diretrizes.
·
·

COBIT 4."1"
. ' Acó.rdão 1.603/2Ó08 Plenário TCU
béns e serviços de TIC deverão ser precedidas de pia
no PDTIC.
'
1Pianej;3mento dos investimento~ de_hardware e software seguindo políticas, diretrizes

IN STI/MP N° 04.

!especifi1caçêie~

EGD zq16-2019

definidas em instrumentos legais:

·

EGO 2016-2019
a melhoria da qu"alidade · ,e d

EGD 2016-2019

010.000.065.242

. .

MINISTÉRIO. DA EDUCAÇÃO

.

INSTITUTO FEDERAl,. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
/
'
CONSELHO SUPERIOR

Tabela 4 -Pri~cípios e Diretrizes do PDTIC IFMA2016-2018

'. 1 ·Alinhamento dos Óbjetivos institucionais de TIC às estratégias de negócio.
.

·

Planejamento dos investimentos de hardware e software seguindo polítlcasj
e especificações definidas em instrumentos legais
3 diretrizes

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

7 .Garantia da·melhorla continua da infraestrutura de TI.

Figura 2- Princípios e Diretrizes do PDTIC IFMA 2016-2018

9 ESTRUTURA ORGANIZ:A.CIQNAL DA ÁREA DE TIC .
A área de TI do IFMA ~composta pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, órgão sistêmico, ligado a

Pró-Reftoria de Planejamento eDesenvolvimento Institucional. Nos Campus, ten:10s Núcleos·ou Coordenações de TJ. · .

..

.v

v· ,

normalmente ligada~ diretamente a Diretoria ·Geral do Campus que at1:1am pril)cipalmente no suporte aos usuários . .
(Alunos, Se~idores e yisitantes) e serviços locais.
.
·
.
~_)
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Núcleo/Coordena~ães

de TI dos Campi

·'

Figura 3 - Organograma da áre_a de TI do IFMA: .
De ·acordo com 6 Regim.ento Jnterno do IFMA, abaixo tembs as
Tecnologia da Informação:
·

atrib~ÍÇões

de' cada órgão' da área de
'
·
·

Diretoria d·e· Gestão de Tecnologia da Informação- DIGTI

..

Coqrdenar as aÇões de elaboração e implementação do Plano Diretor .de TI, que defina a direção futurados ·
recursos de tecnologia da informação, refietindo as políticas, padrões e procedimentos de recursos de
informaÇão, e· oferecer orientação ao nível institucional.;
Coordenaras ações de avaliação e de controle sobre os planos e programas de tecnologia da informação
implantados. no IFMA, propondo aos mesmos a reformulação ou adequáção, caso seja. necessário;
. Analisar e emitir parecer a·cerca das propostas de seNiçqs técnicos em tecnologia da informação, bem como
daqueles referentes à aquisição' de equipa,mentos e outros materiais relacionados à gestão de tecnologia da
informação;
·
Coprd~nar as ações de disseminação das informações instituCionais;. ·
Desenvolver outras atribuições afins.
Coordenação de Redes e Infraestrutura -CRI
Participar das ações çje elaboração e implementação do Plano Diretor de "TI;
Desenvolver ações de elaboração de planos e de programas voltadOs para o déserivolvimento e a
manutenção da rede ou da gestão de dados e informações do IFMA; ·
·
Manter equipamentos, dispositivos e seNiços, 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 seNiços de tecnologia da informação no IFMA.
Administrar o funcionamento da infraestrutura ffsica .e lógica 'da rede de computadores do IFMA, defiQindo
mecanismos para sua segurança;
.
Desenvolyer ações que visem à disseminàção interna e externa de informações de interesse do IFMA;
Coorden,ar o trabalho dos núcleos 'de serviços e suporte;
Desenvolver outras atribuições afins.
Compete ao Núcleo de Serviços Suporte:

e

_equi~amentos

de TI, incluindo os problemas de conectividad.e;
~

·

. ·

,

.
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Prestar suporte técnic0 relativo a softwares· e equipamentos da Reitoria;
Receber as solicitaÇões dos usuários, resolvendo de imediato quando possível.; .
Cad~strar as dúvidas, reclamações e sugestões dos· usuários relativo aos serviços oferecidos pela DIGTI;
Repassar os problemas nã.o resolvidos para as Coordenações e.Núcleos capazes detratá~los;
D.esenvolver e manter, em conjun-to COIT} os setores específicos, manuais e guias dos serviços prestados
pela DIG,TI;
.r
·
ldent.ificar, docum~ntar e divulgar à comunidade do IFMA soluções· para proble.mas recorrentes;
Elaborar periodjcamente, ou sempre que requisitado, relatórios sobre Ós atendimentos realizados;.
Reunir-se com os Ch~fes 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 .aquisição de equipamentos para melhorar os serviços prestados pelo
. Núcleo;
·
·
.Desenvolver outras atribuições afins.
Coordenação de Sistema? da Informação· CSI

e

Ti;

.Participar das ações de elaboração e implementação dÔ Plano Qiretor de
Projetar e desenvolver a integração dos Sistemas de lnform~ção (SI);
Prestar suporte 90s Campi na implantação dos sistemas de informação·, que foram desenvolvidos ou
adquiridos com o aval da DIGTI;
·
Realizar a capacitação e oríentação no uso dos sistemas de informação;
Estabelecer metodologia padrão de desenvolvimento de software;
Desenvolver SI para utilização no â~bito 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;··
.
Acompanh<;lr as atividad_es de núcleos de desenvolvimento vinculados à DIGTI;
Garantir a integridade dos dados· dos sistemas;
Acompanhar as· atividades de terceiro's na área de desenvolvimento de sistemas;
Elaborar relàtórios 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 existe.ntes, de acordo com .as demandas solicitadas;
Capacitar usuários .dos Campi nos Sistemas de Informação existentes;
P'restar atendimento aos usuários para dúvidas e problemas técoicos relacionados aos sistemas;
Realizar implantação dos sistemas em novos Campi;
Realizar análise de ocorrências em sistemas;
.Fazer simulações de procedimentos no uso dos· sistemas;
Testé;lr funcionalidades dos sistemas;
Auditàr e analisar erros de operaç.ões nos sistemas de informação;
Consultare fazer ·monitoramehto de dàdos nos SI; ..
·~
Desenvolver relatórios dos SI:
Elabórar relatórios periódicos das atividad.es desenvolvidas;
Desenvolver outras atribuições afins ..
. Compete à Coordenação d~ .G~~emança em TI:
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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 manutençao dos processos de TI;
Acompanhar os contratos de TI de âmbito institucional;
Promover a capacitaçãô.dos servidores da DIGTI;
Acompanhar o gerenciamento de serviços de terceiros em TI no âmbito da DIGTI; ,
Desenvolver outras atribuições afins.
Compete aos setores deTJ 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 assistêr'lcia aos usuários dos recursos de TI;
· Realizar o Planejamento de TI do Campus;
~
Administrar é 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 trapalho; '
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;
·Desenvol,ver atividades de TI em consonância com as diretrizes, normas e políticas de 1TI emanadas do
Comitê de TI e orientações da Diretoria de TI do IFMA;
·
Registrar as atividades desenvolvidas pelo Núcle<? de TI;
Desenvolver outras atividades de TI inerentes à sua finalidade ou atribuídas pelo Diretor Geral do Campus.
.

f

.·. qY
~J

· ...·
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. 1O REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC
·Esta seção visa estabelecer o refer.encial 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 EGO e os indicadores e metas do PDTIC. ·
Prover e integrar soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação,

apoiando o IFMA na execução da sua atividade de ensino, pesquisa,
extensão e gestão.

·visão

-~·

Valores

Efetividade, Inovação, Economicidade, Sustentab1Hdade e Integração.

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 execuçao da sua
.atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
·
· ·
10.2 Visão da TIC
... Ser reconhecido êomo referência no oferecimento se soluçõe~ 'de Tee~ologia ela Informação e Comuni~ação entre a
comunidade acadêmica e administrativa.
·.10.3 Valores da TIC
Efetividade: Atuar orientado para às resultadoq que assegurem o cumprimento da missão;
Inovação: Buscar soluções· inovadoras para melhor proyer informações .e recwrsos de TI;
EconomiCidade: Garantir que as aquisições de produtos e serviços de tecnologia da' informação possuam
·• o melhor result~do estratégico possível na relação custo X benefício;
Sustentabilidade: Assegurar que a informação e os recursos de TI sejam economicam~nte viáveis;
I

I·
I

socialmente jusios e culturalmente acertos;

I
!

I·

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

i

v

_

V

JV.
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· 10.4 Objetivos Estratégicos da TIC
'

'.

Objetivo

Descrição

. . OE01
OE0
2

. Ampliar o atendimento e promover a rnelhoria na qualidade e disponibilidé;!de 'dos serviços de TIC
'
'
. Aperfeiçoar o. planejamento e ·a ges1ão de projetos,· processos e rserviços de TIC de modo .a contribuir com os
resultados estratégicos
·•
··
·
f----:'-=-O=E0~3~'-t-._;cC..::.;on_;_;.tr""ib""u"-'ir~romoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos si~temas e serviços
· OE04 ·
Aprimorar a inteqração e a comunicação com públicos internos e externos por meio do uso da tecnologia
·oE05
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à· estratégia da instituição
OE06
Garantir infraestrutura de TIC'apropriada as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e•extensão
<>
OE07
DesenvoJv.er sistemas de TI C. interoperáveis e portáveis
OEOB ·
Promover a sequrança da informação e comunicação
OE09
· Garantir a continuidade dos serviços essenciais de TIC
~-~10~--~~P~r~om~o~v~e~ra~c~a~p;ac~it~aç~?~o~c~on~.ti~nu~a~d~a~em~T~IC~~~~~----~------~--------------~--~-I
OE11
Promover políticas de fixação dos profissionais .de TIC
'------=-O=E1.:..::2=----__,--=Gc.::a:.:.ra.:..:.ntc.:..ir-"-um:.:..:.a"'""gestão da gualidade dos recyrsOs or~an:entários de~~~

Tabela 5- Objetivos Estrateg1cos de TIC

Objª_tivos Estratégic9s da TI

··

Figura 05 - Objetiv~s Estratégicos de TIC
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10._5 Mapa Estratégico da TIC

·

MAPA ESTRATÉGICO DA TI DO IFMA 2016-2018

----~-~-------------~--~-~~~--~-~~---~---~-----~~--~------~-·
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Figura 5 - Mapa Estratégico de TIC
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10.6 Análise SWOT
.

.

A Análise SWOT é ama ferramenta utilizada para fazer análise de. cenário ou análise de ambie,nte, sendo usada
como base para gestão e planejamen,to estr(ltégico de uma organização. Trata-se de um métodn que possibilita
verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estrategico da Unidade de TI no ambiente em
questão.
·
·
~
O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportuniti~s) e
Ameaças (Threats). As oportUnidades e ameaças, são originadas do ambiente externo é a organização não exerce
. contrple sobre elas. J~ as fraquezas e forças espelham a realidade interna da organização.

·

FORÇAS (STRENGHTS)

FRAQUEZAS (WEAKNESSES)

de desenvolvimento próprio .'

com as

ítica de contrataç~p conjunta dos Órgãos·fntegrantes do SISP
para adquirir equipamentos e serviços. ·

Tabela 6 .;_Análise de SWOT de TIC
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-AMBIENTE INTERNO

.
AMBIEN.TE EXTERNO
./"

.•

;

'

Figuras·- Análise de SWOT_de TIC
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10.7' Alinhamenw Estratégico
.
.
.
.
.O alinhamento estratégico é definid,o como o processo' de transformar a estratégia de negócio em estratégia de· TI. Visa
garantir que O$ objetivos de negócio sejam alcançados e os reçwsos investidos em TI gerem valor à Instituição. Essa
integração hé]bilita a TI organizar seus processos, determinar os investirl)entos e recursos_ humanos em TI, orientados·
sempre pelas estratégia,s "Organizacionais. Por meio. do Acórdão 1603/2008, o Tribunal de Contas da União (TC.U)
demonstra que é func;lamental 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 O alinhamento estratégico, aliado ao planejamento estratégico, é um importante instru'mento de gestão. Por isso, novas
abordagens para a operacionalização do allnhamento 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 està 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 competitiv_as baseadas em soluções de. TI ~Niederman, Brancheau e Wetherbe,-1991; Porter,
2001-).
o

r··,-··-----··--····-·--·. ·-··--· ....

:: perspectiva

·r~·-

•

..... ,,.
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•

.............._ ...._.......,...
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•

_______ ,..,,.............~----'·---~--~·c·•-:--'·······r
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~,-·:•c-:'·--

"

" ....................., ...... ·• · .....................- ...---···•

. .' Objetivo

f

.(

I!
I

.

,

·...

'

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

.

Af\lpliar a ?feria de um ensino gratuito e de qualidade, oferecendo
r cursos presenciais e na modalidade a distância, ar!Jculados com a
real[dade local e regional de m'odo a promover o desenvQivimento

· 1

I

. . ' I.

·I

Resultados

I lnstitl!é:ibnais.
I
I·
•

f}

I
-

socioeoooàm;oo.

1.. · ..

.

.

.

. ' - - · · · .......,;. _____ - - - · · ' · · · · - ---- - -. . · - · · · - - - - · · · - - - - - - . - - - - - - ..................................l • " " " " " ' '"'.

i

1

•

~-

.!
.

'

OE03 - Contribuir- para a promoção da .
. , cidadania, ampliando. a acessibílidade e
capilaridade dos sistemas e serviços
.

.

1

.

desc~ntrali:;;o:ada

·

·.

'

Foinen\ar.a política
de eventos, cursos e projetos
de. extensão, río sentido de. contribuir para o desenvolvimento

~ sociQ.econÓm~cÇl dos m,un~cipi~s no ento'rho dos, Campus d'o IFMA,

11

.
I1":''.':···.

--~-----·--· ·-----·---··-·-~ -····---~·-·-

.l

-

"'"1"'"""'_,_

t< ' ' ~}:'
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.
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.- :...~ •. . ,. ,. _,,. .
,,

OE01 -Ampliar o atendimento e promover a
.melhoria na qualidade e disponibilidade dos .
serviÇos de TIC
........ .,.............. --·····--- ... --~--··----~·
OEQg _Garantir a continuidade dos serviços
essenciais de TIC

..

OE01 - Arupliar o atendimento e promover a

.-.,·;':;·::i} . : .
_ ,
. ··
. · . :~~~~i:~: ~~!idade e disponibilidade dos
l ·'·: .f?rocessos .t.• jl t. 'fi'
- .d f
t .:. I ·t .. d'vers.'dade
...............................................
Í· • ·:·~·:,~!~ternos: .': . n ens1 1car as açoes . e omen o a 1n,c ~sao e resp_e1 o a 1 1 · ·-;~ 03 -~ ·c;~~ri~~~~ para a _promoção da
f

~-

~ ' ~-

· ·l

.

cidadania, ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e serviços ·
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Promóver o ensino iotégrado à pesquisa aplicada e à êxtensão
. tecnológica
·
..

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

A'mpli?r a artic~la.Ção com sistemas púbficos de educação básica e
supenor na def1n1ção de ofertas educacionais.
.

OE01 -·Ampliar o'atendimento e promover a
melhoria ~a qualidadé e disponibilidade dos
· serviços de TIC
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
,lmp.lantar e es~rutur~r o(s) Programa(s) de 'Pós~Gràduação e
Estimular a cnação de novos cursos . Lato e Strjcto Sensu,
presenciais e"f1a modalidade a distância

OE06 - Garantir infra~strutura de TIC
apropriada ~s atividades administrativa~, de
ensino,. pesquisa e extensão

>,

I,I

.
Empregar ·nova política de empreendedorismo através das
parçeria.s :·institucionais e empresana1s, considerando o
~primoramento das' políticas de çooperação té,cnica, transferência ·
de .tecnologia, estágio e política. de egr~ssos.
.
. .

/

OE01- Ampliar o atendimento e promover a
melhoria na qualidade e disponibilidade dos
serviço< de TIC
,
OE06 • Garantir infraestrutura de TIC
apropriada as atividades administrativa's de
ensino, pesquisa e extensão .
. '

I

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

Promov~r. melhorias H' modernização da· infraestrutura fisica e
instalaçõesdas unidades do'IFMA
..........~-1--

0EO? · - Desenvolver sistemas
· interoperáveis e portáveis
OE08 - Promover a
informação e comunicação
IQtensificar ~ uso de tecnol~gias para p~omover ~ai;r celeridade
processual e garantir a segurança organizacional

OEO~ - Contribuir para a promoção da
cidadania, ampliando a acessibilidade e
'.capilari?ade dos ~istemas é serviços
_,_.,.___ .,.,.,. _ _

,_,_,v~,_

~--_,_,__~~·---~"~~-·-•-

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

'

Promo.ver a transparência da gestão

.•.,.,.•., ····-·-····· .•.•• ····I

OE07 ~ Desenvolvér sistemas
interoperáveis e portáveis
~~-~----·~-~--·~~·-··---·--·~~~~--:~.---..---·-----!-··-·---·-"····-

Fortàlecer a Gestão Participativa

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

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

OE04 - Aprimorar a integração e
comunicação com públicos internos
externos por meiodo uso dé} tecnologia

Dotar o IFMA de Comunicação Institucional, Estratégica' e Integrada

OE05. - Estabelecer .·e aprimorar
governança de TIC alinhada à estratégia
instituição

Capa'citàr e Qualificar 'os servidores (Técnico-Administrativos. e
Docentes) do Instituto Federa[ do Maranhão - IFMA - nas mais.
diferentes áreas de atuação profissional
.

emnc

'ílalori;ar servidor com foc~ na Saúde e Qualidade de Vida

OE11 - Promover políticas de fixação
profissionais ct'eTIC
·

Aplicar efiçientemente .os recu~s~s orÇamentários de forma a
garantir a qualidadê na prestação de serviços institucionais

OE 12' - Garantir uma gestão da qualidade
dos recursos orçamentários de TIC

OE1 O-Promover a capacitação r.ontimJ;:Jr!;:J

'

o

Orçamento

.

f

I

11 AVALIAÇÃO DO PDTIC 2013-2014
O Plano Diretor de Tecnologia da lnformaçãovigente 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 é .
representou um importante marco institucional, a p·a'rtir do qual se empreenderam ações de avanço das condições de
gestão e governança de TI.

O documento tratou,. além dos aspectos propriamente tecn.,oíógicos, questões como ~ecursos .humanos e Governança de
TI, definindo diretrizes e estruturando um plano de ação para o período de sua vigência.
·
'

'

\

•

.if

Em sua abordagem metodoÍógica o documento considerou um conjúnto de neces.sid~des, qu~ se desdobram em metas e
açoes. As necessidades e·lencadas n~quele 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 neçessidades de seg.urança,
disponibilidade e desempenho da área de TI. Tais necessidàdes, por sua vez, r~spondiam a um alinhamento corporati~o
. advindo de direlrizes da alta administração, ainda carentes de. síntese, pois, à época, o plano de desenvolvimento
institucional encontrava-se defasado. Para sanar essàs dificuldades, aplicaram-se alguns preceitos do framework Contrai
Objetives for lnformation and 'Related Technology (COBIT), dando ao documento um diredo'namento focado nos aspectos
de goyernança eauxiliando na promoção do aIin hamen to com a_s ~reas fi na listicas.
.

a-r
Y'
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~~entre as dificuldades enc.ontrádas na anáUse das necessidades do PDTIC 2013 ..,.. 2014 deparamos com a falta de
detalhamento do plano de ação para o enfrentamento de algurnas necessidades. '
·
· De forma.geral, verificou-se que parte das açõe_s identificadas no planq 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.
·
·
·
.
Ílt

Segué abaixo üm gráfico com a análise das a'ções do PDTIC 2013-20.14.
.

p

AÇÕES PDTIC 2013-2014
I

: 14
12
12
' 10
I

8

4

o
l
·I

. a Ações n5o realizadas

nAções realí~adas

• Ações-~m andamento

ft Ações contínuas

a Ações parcialmente re;Jiizadas llil AÇões

inv<~lidadas

. Figúra 7- Análise das Àções do PDTIC 2013-2014
12 .INVENTÁRIO DE NECESSIDADES·
ó Inventário de Necessidades apresenta o conjunío de necessidades clijo atendimento efetivamente .contribui direta ou·
indiretamente, para o alcance dos objetivos de negócio da,arganização. As necessidades não priorizadas; serão mantidas
. no Inventário de Necessidades parà futuro reexame.
·
Durante a etapa de Diagnóstico, as necessidades foram levantadas através de:
•

j

'

•

•

Avaliação do Referencial f:stratégico de TI, incluindo afguns projetos estratég_icos dp PEI2016-2020;
'"

Avaliação da Organ!zaÇão da TI;
Análise SWOT (fqrças/fraquezas/ameaças/oportunidades) da TI_; e
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. Quest[onários e Entrevistas aplicadas.
Seguem abaixo as recessidades levantadas. AÓ final da tabela, apresenta-se uma legenda pàra explicàr·a c~luná
"Origem" qu~ exibe a origem da necessidade identificada, ·
·
.
Tabela 7- Inventário das Necessidades

10 ,
N1
N2

Necessidade (problemas/oportunidades)

Área

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

N3 Ampliação e atualização tecnnlógica do parque de equipame.ntos de TI

CRI/DIGTI

N4 .Ampliação .e ma~utenção de equipam.entos de suporte a concursos e seletivos PROGEPE/PROEN/DIGTI

'NS
. I

Ampliação e manutenção· de Equipamentos . para departamentos. com
necessidades específicas e dif~rentes das. usuais, tais como, ASSCOM, Depto DIVERSOS
de C.ursos Técnicos, Biblioteca; patrimônio; etc.
PROEN/DIGTI
Ampliação e manutenção.de Tecnologias de apoio ao ensino
CRI/DIGTI
Ampliação e mànutenção do serviço de videoconferência.

N6
N7
N8 Ampliação e modernização da infraestrutura de rede

· Origem .
.B/0

A
D
A/D

o
A/CID
D

CRIIDIGTI

o

CRI/DI Gil

A/P

N1O Aperfeiçoar a gestão orçamentária e contratual. de 'fi

NGOV/DIGTI

A/C

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

CRI/CSI/NGOV/DOGTI

A/B/0

. CRIIDIGTI/NGOV/DIGTI

D

· N9 Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio
software, equipamentos,

inf~aestrutura

(proj~to,

licenças de

de rede e treinamento)

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

Aquisição de soluções e serviços por meio de C/oud Computing. (Computação CRI/CSI/DIGTI ·
'N13 na Nuvem).
.
·
·
CRI/DIGTI
N14 Atualização da Infraestrutura do Datacenter e servido\es de Rede·
CSI/DIGTI
, .N15 Có!pacitação a servidores para sistemas/infraes'trutura institucionais

N16 Contratação de Consultoria Avênçada nas principais áreas de 11
N Contratação e manutenção de contrato do serviço de Certificação Digifat, para CRI/DIGTI
17

NGOV/DIGTI

comportar a demanda prevista no período.
·
Contratação e manLttenção' de contrato dó serviço de Rede Local (Suporte
N18 Operacional e Suporte de'Rede), para comportar a demanda prevista no CRIIDIGTI
I
período.
·
NW Criáção e divulgação dos SLÁs (Acordo de' Nivef de Se.rviço) dos serviços de NGOV/DIGTI.

TI.

.

'

N 0 . Criação}formalização dos ambientes .de desenvolvimento, homologação e CSI/DIGTI
2 . produçao.
.
.. N ·Definição de processo de software (desenvolvimento, manutenção e CSIIDIGTI
21 gerenciamento)
·

A/B
D
A/O
CID

.

o
D·
A/C

D
8/D

Definir padronização de referência para sistemas, serviços e infraestrutura de · DIGTI
. .
N22 TI

N23 Disponibilização de novo~anais eletrô.nicos de divulgação de informações

NGOV/CRJ!CSI/DIGTI

N24 Documentar das bases de dados e software

CSI/DIGTI

010.000.065.242
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10 ·
Necessidade (problemas/oportunidades)
N25 Documentar procedimentos internos e externos da TI
N26 Entregar produtos e serviços de TI com maior qualidade

,

Área
NGOV/CRI/CSiipiGTI
NGOV/DIGTI

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

'o

Formalização e adequaÇão da estrutura organizacional da TI em ~elação às
atu~is (Escritório de Projetos, Qualidade, Banco de Dados,
Contagem de Pontos de função, etc)
N29 Garantir a segurança, integridade ·e confiabilidade das bases de dados dos
sistemas de informação do IFMA
,
N 0 Gerenciar qualidade e desempenho dos serviços prestados através do uso de
3 tecnologias da informação e comunicação
N3f Gestão de ativos de informação relacionadós a TI.

N28 suas atribuições

· Origem

!

8/D
A

CRI/DIGT.I

B/0

NGOV/CSI/DIGTI

B/D

CSI/CRI/DIGTI

A/C

NGOV/ôiGTI

A/C·

NGOV/CRI/CSI/DIGTI

B/C

DIGTI/PROEN

AID

o

'o

o

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

N 'Implantar controles eletrônicos integrados visa.ndo garantir a segurança DIGTI/PROPLAD
32 patrimonial e da informação nas unida9es do IFMA
·
lmplemeniar, padronizar e manter os serviços contínuos de TI na Reitorias e

.N 34 nos Campus (Ao·, Servidor de arquivos, Firewall, Antivírus etc)_

N35 Integração· do SUAP com oBarramento PEN
.
'
N36 Integração entre sistemas do IFMA e sistemas Governamentais

OIGTJ
OIGTI/PROAD
CRI/DIGTI·

Manutenção de adequação de contrato da telefonia móvel e. fixa para atender a
demanda de toda instituição.
Manutenção de· contrato do serviço de Datacenter, para comportar a demanda
prevista no período.
Manutenção de contrato do Serviço de Impressoras, para'comportar a demanda
prevista no período.
N 0 Manutenção e divulgação.do catálogo e portfólio de serviços de TI, formalizado
4 e mensurável. ·

oN3 7
N B.
3
N
39

N4 f Melhorar a comunicação sobre os processos interrios da TI.

A/D
D
A/C

CRI!DiGTI

A/8

CRIIDIGTI

A/C

NGOV/DIGTI

A/B/D

NGOV/DIGTI

8/D

N42 Melhorar a qualidade do suprimentó de energia para os ativos de TI
N ·Melhorar a q·ualidade, disponibilidade e velocidade dos links de conectividade CRI/DIGTI
43 dos CÇJmpus
·CRI/DIGTI
NGOV/CRI/CSI/DIGTI
/

A/8/C·

DIGTI

CRIIDIGTI

N44 Melhorar e expandir a telefonia convergente (VoiP}
N45 Melhorar o suporte aos u~uários
N4t( Me!horar QS proc~ssos de aquisição de bens ~ serviços de TI .

A/B/C

. NGOV/DIGTI

N4 7 ·Modernizar~· Portal da IFMAe ampliar a utilização desse· canal de comunicação DIGTI/ASSCOM

D
o
A/D
A
A/C
A

Necessidade de melhorias nos sistemas atuais e aquisiçãoÍdesenvolvimento d.e

N48 novos softwares para apoio ao ensino, pesquisa, extensão e aos projetos CSIIDIGTI

D

· estratégicos institucionais
Procedimentos de Gestão de Mudanças fqrmalizados

NGOV/ÇRI/CSI/DIGTI

D

Processo de· Gestão de Configuração de serviços de TI implantado, fermalizado NGOV/CRI/CSI/DIGTI
e controlado.
Processei de Gestão de Incidentes de serviços de TI- implantado, fprmallzado e
NGOV/CRI/ÇSI!DIGTI
controlado. ·
·
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l

I .

Necessidade (problemas/oportunidades)

.

Área

N52 Processos 'internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados. . NGOV/DIGTI
J

'Origem

I

B/C

,(

N53 Promover o. desenvolvimento da e't)uipe de TI
N54 Realizar moving do datacenter para o prédio da Reitoria

NGOV/DIGTI

A/C

DIGTI

A/B

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

CRI/DjGTI

B/D

N56 ReestruturaÇão dos Comitês de TI com adequação ã atuallegislaç~o

NGOV/DIGTI

A/O

N57 Remodelagem do amt3iente de l~tranet para servidores

DIGTI/todas as Pró
Reitorias

A/C

·Tabela 8 -Inventário de Necessidades

~·1
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.12.1 Critérios de. Priorização Empregadõs' pelas Áreas
Os cdtérios de priorização Qas 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
4
não for atendida.
.
. · "
·
.
.
.
•

PONTUAÇÃO
5

GRAVIDADE
. Os prejuízos ou dificuldades
são extremamenté·graves.

4
3

Muito graves. .
Graves.

URG~NCIA

TEND~NCIA

É necessária uma ação
imediata.

Se nada for feito, a situação vai piorar
·rapidamente.

-~?~alg~~~-Y:9.~~?ia.

A situação vai

o mais cedo

nrv.:<:ÍIJPI

i---_.;__2-----:---P_o_uc_o..::.g_ra_ve_s_.~.:._~_...:...P_ode esper9r ~m pouco.
1

Sem gravidade.

Não tem pressa alguma ..

em pouco tempo.

... A-~it11~Ç~~v~i pi~rar~.~é~ii~r.~~?··
A situação vai piorar a longo prazo.

Ãsituação nãÓ vai piorar e pode até
melhorar.

Tabela 9- Critérios de Pricirização

Deppis d~ a~ribuída a pontuação, multiplica-se . G x U x Te encon.tra-se. o res~ltado, ~ef!nindo as~im a prioridade de _
cada necessidade de acordo com os pontos obtidos. Essas necessidades, depo1s de pnonzadas, vao gerar.as metas e .
ações do PDTIC.
.

5 5 5
4 5 4
4 4 .5

125

4' 4

80·

4 5 4

80

Manutenção de contrato do ·serviço de Datacenter, para comportar a
4 5 4
demanda-prevista no periodb.
.
.
4 4 5
N42 Melhorar a qualidade do suprimento de energia para os ativos de TI ·
4 4 4
N8 Ampliação e modernização da infraestrutura de rêde

80

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

4 4 4

64

N33 Implantação gradual do SUAP-EDU em substituição'ao O-Acadêmico

4 4 4

64

4 4

4

64

4 4 4
N35 Integração do SUAP com o Barramento PEN
N · Manutenção de contrato do Serviço de Impressoras, para ·comportar a 4 4 4
39 demanda prevista no período. ,
.
.
. .

64

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 institu~ionais

80
80

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

N18 Operacional e Suporte de Rede): para comportar a demanqa prevista no
período.

.5

'

N27 Espaço físico adequado para compor um.a áréa de infraestrutura de TI
N3~

lmpleme'ntar, padronizar e manter os serviços contínuos de TI na Reitorias e

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

2

80
64

(

N56 ReéstrúturaÇão dos Comitês c!El TI com adequação a atual legislação

4' 4 4

Mv
:y
64

o
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PRIORIDADE

10

i

Necessidade (problemas/oportunidades}

G: U! T ·TOTAL

4

64

N Melhorar a qualidade, disponibilidade e velocidade dos links de
4 5 3
43 cot)éctividade d~s Campus
·

60

N3 AmpliaÇão .e atuali2(§lção tecnológica do parque de ~quipamentos de TI

48

N.57 Remodelagem do. ambíe.nte de lntranetpàra servidores "

4 4

4 4 3

N Aquisição, de soluções e serviços por meio de Cloud Computing.
4 4
13 (Computação ria Nuvem).
3
N
Definir padronização de referência para sistemas, serviços e infraestrutura
4 3 4
22 de TI
.
.
Gerenciar qualidade e desempenho dos serViços prestados através do

IJSO

48
48

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

N30 de tecnologias da informação e comunicação

Implantar controles· eletrônicos integra9os visando garantir a segurança

N32 patrimonial ~ da informação nas un·idades do IFMA .

Manutençãó de adequação de contrato da telefonia móvel e fixa para atender

N37 a demanda de ioda instituição.
N44 Melhorar e expandir a telefonia convergente (VoiP}

3

4

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

·

Ng Arnpliàção e padronização de solução de Rede sem fio (projeto, licenças de 4 3 3
,s.oftware, equipamentos, infraestrutura de réde e treinamento) ·
·

N1O Aperfeiçoar a gestão orçamentária e contratual de TI
·4
N Criação e divulgação dos SLAs (Acordo' de Nível de Serviço) dos serviços de 3

19 n.

3

.

3 3

.36

4

36

3

N 0 Criação/formalização dos ambientes· de desenvolvimento, homologação e 3 3 4 .
2 produção.

36

4

36

3 3

36

3 4 3

36

3'· 3 4

36

3 3 3
.3 3 3

27

N26 Entregar produtos e serviços de TI com maior qualidade
N .Garantir a segurança, integridade e confiabilidad~ das bases de dados dos
29 sistemas de informação do IFMA ·
N46 Melhorar os processos de aquisição de bens e serviços de TI ·
N53 Promover o desenvolvimento da equipe de TI
N2 Adoção de processos para a medição da eficácia da TI
N7 Ampliação e manutenção do serviço de videoéonferência.
N Definição de processo de software (desenvolvimento, manutenção e
21 gerenciámento)
,
N31 Gestão de ativos ~e informação relacionado~ a TI
N36 Integração entre sistemas do IFMA e sistemas Governamentais
N45 Mel~orar o.suporte aos .usuários

4

.

36

3 3

4

3

3

3

3 3 3
3 3 3
3 3 3

N12 Aquisição de material de consumo de TI para o período previsto
3 4 2
N Ampliação e manutenção de equipamentos de suporte a concursos e · 3 2 3
1
4

27
27.
27
. 27
27 .

24
18

·

·
·
•
seletivos
Ampliação e manutenção de Equipamentos para depa(tamentos com
N5 necessidades específicas e diferentes das usuais, tqjs como, ASSCOM, 3 3 2
Deptô de Cursos Técnicos, Biblioteca, patrimônio, etc.
2 3 3
N24 Documentar. das ,bases de dados e software.

010.000.065.242
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PRIORIDADE

10

G! u: T: TOTAL

Necessidade (problemas/oportunidades)

1

N25 Documentar procedimentos'internos e externos da TI

2 3 3

18

2 3 3

18

3 3 2

18

2 3 3

18

3 2 3

18

N16 Contratação de Consultoria Avançada nas prinCipais áre.as de TI
2 3 2
N17 ContrataÇão e manutenção de contrato do serviço de Certificação Digital;

12

Formalização e adequação da estrutura organizacional da TI em reração às
N28 suas atribuiçõe~ atuais (Escritório de Projetos, Qualidade, Banco de Dados,
.Contagem de Pontos (le função, etc)
. . ·
Manutenção e divulgação do catálogo e portfólio de serviços de TI,
N40 formalizado e mensurável.
N41 Melhorar a comunicação sobre Of> processos internos da TI.

N55 Realizar o monitoramento integr~do de toda infraestrutura de TI do IFMA

.

3 2 2

12

N23 Disponibilização de novos canais eletrônicos de divulgação de informações
.

2

2· 3

12

N ? Modernizar o Portal da IFMA e ampliar
4 comunicação

.
2 3 2

J2

. para comportar a demanda prevista no período:

.

5

·

a utilização

desse canal de

N49 Procedimentos de Gestão de Mudanças formalizados
3 2 2
NS_ 0 Processo de Gestão de Configuração de serviços de TI implantado, 3 2 2
·formalizado e controlado.

NS 1 Processo de Gestão de Incidentes de serviços de TI implantado, .formalizado 3 2 2
e controlado.

NSZ Processos internos d.e TI mapeados, formalizados, mensurados e"

12
12
12

3 2 2
otimizados. ·
'N Adequação quantitativa e qualítativa do quadro de Pessoal de TI nos 2 2 2
1 ,campus e na Reitoria

12

N54 Rearizar moving do dàtacenter para o prédio da· Reitoria
2 2 2
Tabela.10- Tabela de Necessidades por ordem·de Prioridade

8

8

Assim, o inventário de necessidades priorizado é resultado de uma .avalfação organiza~ional, do relacionamento entre os
• objetivos estratégicos do IFMA e os da TI (Referencial Estratégico de TI), identificação das diretrizes estrat$gicas para o
PDTIC, an$1ise SWOT, avaliação das nece;;sidades'de informação, serviços, infraestrutura, pessoal, entre outros. A
partir d.as 1_1ecessidades e com alinhamento às Estratégias de GovernanÇa Digital (EGO) foram definidas metas e ações.
· e os recursos financeiro.s necessários para o cumprimento das metas no período do PDTIC.

13 PLANO DE METAS

de

. O Plano Metas expressa o alinhamento da unidade de Jl com as metas do órgão e também com a Estratégia .de
Governança Digital da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação -·STI/MPOG. Cpnsiste em identificar,
c'onslderando~se as necessidades priorizadas, as metas a serem perseguidas durante o período de execução do PDTIC.
As metas estabelecem. ou càntribuem para um objetivo de negócio da organização, ou niÇ~is 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.

'

· · ·

·

.

:
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. M1

Firmar contratos (manutenção e novos) de
·I serviços contínuos de TIC de acordo com a
STI/MP IN 04-2014
..

/U

f3eestruturaçãó . e

àperfeiçoamento

dos

IIU~.JI

IIV

Ação pará a meta M1
'

I

lU. I IV U V

90%

.

% de contratações seguindo a IN04.

M ·I Aquisição e atualização de licenças.de uso de
2 softwares
.

. M3 IComitê~ de TI de forma a atender a legislação

I.A'l'VV..7 I .._,1..411'-\..H,.H..t\oJ \.4VIII

% ações realizadas definidas no Plano de
A..,.;;,.... ................... _.. ... '-..... 1111'\

j o

-

.·

Jun/2017•

100%

Jun/2016.

80%

Óez/2018

100%

Dez/2011

1

...j

I

38

•J

.

Yo açoes r~~~:~:~ad:~~~:sMn~ Plano de· I

I N17,N N18,
N37;
,N .

I

-1

I

"

39

aos

I· quauaaae

recursos

·N9, N48
N56

interoperáveis e portáveis

M4, Aperfeiçoar e ·padronizar o Processo de

%das ações da meta realizádas

Desenvolvimento de Sistemas

MS

1

:_'r~~~~~~~:_ o_ ~~~u.'~'-'~~~ ~~,-r',~~~ Julv~•o

Sim/Não

da 1· % dos controles de seguranç·a de Tl9
implantados

80%

M7

I Aperfeiçoar

a Gestão
contratual de TIC · ·

orçamentária

1
.
e

implantados

% açõe·s realizadas definidas, no Plano de
0
Ação para a meta M7
_ . 100 Yo
1

0

LI 'vii\{,..IUU.J

" ·

Maio/2~17

1

Dez/2016
. Dez/2017

v,,,

· ·

~ ......:nu:v
·

_.

N2, N45,N49,N50,
N5.1

...j

.

Dez/20 17
1

3

N20, N21, N22,
N24

N29,N32

I

-

I ·.

· N° de pessoas

1

50%
75%

/ô dos processos críticos do !TIL

0

M6 !Implantar processos críticos do ITIL

" "

Jun/2016

I

...j

...j

N10

OE02- Aperfeiçoar o planejamento e
a gestão de projetos, processos e
serviços de TIC de modo a co.ntribuir

1
•

•

:>t:::yulall\fd da
informa
OE05 - Estabelecer e aprimorar a
govemança de TIC alinhada à
estratégia da instituição

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

Dez/2012

o

1-'

Ç>

o
o
o

Ç>

0'1

\11

f\)

.!'>
f\)

'

·.

..

-~

~~

,JL'I

~

v(p'V ..·. ~"'5>
,·
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"

''

MB

I Adequar e formalizar a estrutura da área de I %implementado das açoes definidas no
TIC
·
estudo para a meta MS

100%

Dez/2017 1

·y

>i

N1, N28

I
1\'19

IMàpear,
formalizar, mensurar e otimizar os
processos internos de TlC

M1O IPromover o desenvolvimento da equipe de TI
lizar a necessidade de revisão das

M11 Imetas/indicadores de TIC definidos no

M12

Aperfeiçoar e manter a Infraestrutura de TjC
Ipara atender os projetos estratégicos da
instituição

Melhorias

·nos

sistemas

atuais

e

M13 aquisição/desenvolvimento de novos sistemas

M14

para ampliação e
canáis eletrônicos

)o;. d
.
·t
d TlC
d
o os processos In ernos e . ll)apea o~l
.
.
. '

60%

Ago/2017

%da equipe de TI capacitada

80%

Dez/2018

Necessidade de revisão formalizada
Estudo de melhorias de infraestrutura
elaborado

Sim/Não

Dez/2016

·Sim/Não

Abril/2017

50%
100%

Jun/2017
Dez/2018

I

N46,N52

.>i

>i

NS3, N15

·1

l

%de_ melhorias implementadas

% de demandas atendidàs por ano

soô1o

Oez/2018

3

Dez/2016

W de canais disponibilizados

N2

l

OE05 - E~tabelecer e
governança de TIC
estratégia da instituiçi
0~1 O - Promover a
continuada em TIC .
OE05 - Estabelecer e
governanç? de TIC
estratéqia ·

I N3, N4, N5, N6, apropriada ·.. .
I

N7, N8, N9, N14

as

~dministrativài>, de ensino,

aprimorar a
alinhada á
capacitação
aprimorar a
alinhada à

atividades
pesquisa e

N21 ,N22,N24,
N35,N48

o

I-'

p

o
o

p

o

0'1

~

N

""'

N

I~

~,V

·~
.~

~~

--

---~--~

---

--~-
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.

de comunicação e divulgação de informações
a servidores e comunidade

M15

Padrqnizar plataformas
tecnológicas

e

arquiteturas

% de plataformas adérentes ao padrão

a qualidade, ·disponibilidade e

M16 I veloci_dade dos links de. conectividade dos

'

e da Reitoria

Fo~ntar o uso sl!l-stentável_ de recursos de

M17 técnologia da informação e comunicações

·

.

%de CampUs. atendidos

J · % implemêntado das ações definidas no
1

estudo para a meta M17

N9, N22, N34

70%

90%

'90%

N8, N43

Jul/2018

" "

- Garantir infraestrutura de TIC
as
atividades
!administrativas, de en~ino, p~~quisa e
Ampliar o atendimento e
!promover a melhoria na qualidade e
ade dos servicos de TIC
-Aperfeiçoar o-planejamento e a
·de projetos, processos e_
rviços de TIC de modo a contribuir
·Os resultados estratégicos
·

· N30, N48
-Contribuir para a promoção da
inia, ampliando a acessibilidade
~apilaridade dos sistemas e serviços

<!)'

ntir infraestrutura de TIC
as
atividades
!aaministrativas, de· ensino, .pesquisa e
Aperfeiçoar os serviços de Rede de Longa

M18 "''-"'--'a

,

dos problemas de rede de longa dista
identificados e sólucioRados . ·

80%

Set/2017

N43,N8
Ampliar o aten-dimento e
:promover a melhoria na 'qualidade e
dos servicos de TIC

o "
p
o
o
p
o
......

"'~

1\)

~

1\)

·vb~r.~

~~
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CONSELHO SUPERIOR .

: as
~dministrativas; de ensino: pesquisa e

M19

Melhoria da qualidade do ·suprimento de
energia para os ativos de TIC

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

80%

Jan/2018

N42
- Ampliar o atendimento e
!Promover a melhoria na qualidade e
dos servicos de TIC

Implantar contrbles eletrônicos integrados

M20 I visando garantir a segurança patrimonial e da
infnrm~r.i'ín

%dos wntroles implantados

70%

Dez/2018

N29

nas-unidades do IFMA

Promover' a . segurança da
rmação e comunicação

Tabela 11- Plano de Metas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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.

14 PLANO DE AÇÕES
.
.
ü Nano.de Ações é o planejamento do acompanhamento e execução das ações previstas no PDTIC; com
.

identificação dos principais responsáveis (área que respondera pelo resultado da ação), demais envolvidos
e recursos identificados co'mo necessários. Mais adiante os recursos-que se relacionam. a capacitação de
pessoal serão detalhados na.sêção 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 associâda, no prÇJzo estabelecido no Plano de Metas. A seguir são
apresentadas ações do.PDTIC.

as

Ação

~fi~~s;ye

Descrição da Ação

Necessidade

~E"t:~;1.'~;.f.irma.r·.c9~!r~f~~ (m~~n~tenÇ~.o e novos).de·.sei"V!ç~~côn~ínúosdeTIC d~ acordo c.om .a ·STIIM~ IN
f-"·:...~_/· ~::..:::_:~_;;;'·.li~~~>:> . " _.;·.::_~::.:.__~--··. ·,; _ _.J-~,;04-gQB,:..~.~~~· ··:··.. " ·.· · ·- ., -.~. ............ ,,.:.~.~---·---~L~~-

A1M1
AM
2 1

i
i

ll

1
l

Contratação, Renovação e manutenção de serviço de telefonia
DIGTI/PROPLAD
.móvel e fixa para atender a demanda çle toda instituição
Contrataçã6 e manutenção de contrato do serviço de
DIGTI
f----+-------C-=-e::;_rt;;;_;_ifi"'-lca"'ç,-=ão"-D=igital
·
Renovação_do contrato de serviço de suporte ao Datacenter
DIGTI
A3M1
AM
Q
Contratação e Renovação de cqntrato de Outsourcjng de
DIGTI/PROPLAD
4 1
Impressão
Contratação e Reoovação de serviço de Manutenção de
DIGTI
A5M1
Eguipamentos de Redé. ·
ASM 1
Contratação e manutenção de serviço de Cabeéimento e
DIGTI/ PROPLAD
f---~~+~-=-~--,-~--c---"-ln=fr:"'-ae=-=s,::.tru::.:t=ur-"'-a(,lógica e elétrica).
A?M Contratação e ampliação do serviço de Rede de Longa Distância
DIGTI/Campus
1
(Aumento do link de Internet e/ou enlace _redundante)
ASM 1 Manutenção e atualização do contratq de suporte ao Sistema de
DIGTI/Campus
•
Gestão Acadêmica (Q -Acadêmico)
A M Manutenção e atualização do contrato de suporte dos Sistemas
DIGTI/Campus
9 1
·
de Gestão de Biblioteca
DIGTI
A1OM1
Contratação de central de 0800
A M
• Contratação e Manutenção corretiva e preventiva de
DIGTI
11 1
infraestrutura de TI
·
DIGTI/DINFRA
A12M1 Contratação de Serviço para Manutenção do Grupo Gerador
Contratação de serviços de manutenção de -infraestrutura de
DIGTI/DINFRA
'A 13M1, Dat~center (controle de acesso, sistema antidesastre,' gás ~nU
incêndio e refrigeraç:céã~o)L_.__·_~__,_--+----~-----i
. A1.4M 1 Contratação de Consultoria Avançada nas principais áreas de Tl
DIGTI

·

Conhecim'ento de
Governança de TI (Cobi\
4.1), Legislação
específica (Lei 8.666/92,
IN04/2014),
Manual de Contratação da
STI, gestão de contratos, em
particular da área de TI.

•

<

·· .> •· {.. ·.,·\META 2 .:'Afluisição e atiJt~Ii~ãod_~ças:de !!~,g, de $9ftWª-res. -~~:~~~~--~"'"-·~--·A1M
2

A2M2
A3M2

.

·

Aquisição e atualização das Licenças para softWare de
virtualização de Datacenter
Aquisição e atualização de- Licenças de Gerenciador de Banco
de Dados
Àquisição e atualização de Licenças de Sistemas opet~cionais
para servidores e desktops '

·

·

DIGTI
DIGTI

QIGTI/Campus do IFMA

Conhecimento de .
·Governança de TI (Cob1t
. 4. 1), Legislaçã6
específica (lei 8.666/92,
IN04/2014),
__ ~ . · ~ /
_(\../'

'
I

010.000.065.242
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Ação

Descrição da Ação

ResP,0'1,sáve
Prmc1 ai

Necessidade

A4M2 Aquisição e atualização de-licenças de softwares de engenharia DIGTÍ/DINFRA/Campus do Manual de Contratação da
1----+--:----::--:---::--:--::----,-:--:,-----,-----,--:----_:__----I---~'F~M~A~..-L'...:__· STI, .gesrão de contratos,
ASM 2 Aquisição de licenças de softwares de apoio ao ensino para uso DIGTI/PROEN/Campl}s do erri particular da área de TI.
. em sara de aula e laboratório;
IFMA
·
r--A-:-S-M--r-A:-q·~ui:-:si--=çã:-o--::de_s_o--;:ftw..:.:a-'-'-re..:.:d::;-:e::..:e:.:;dJ:-=.ça::-:_o.:::.d;:--e:.;::im~a::.:.:ge::.:n:::.s.~ál_ud-::io_e_v-::íd-:-e-o-p-,-ar-a----I-::D:-:-:IG::-:T::cl/c:-AS::-:S::C~~07M~/P=-=R=-=P:-::G-:-:I/C-::i
· departamentos com atividades especificas
anipus do IFMA
A7M2 Contratação e manutenção de licenças de software de Antivirus DIGTI/ Campus dÓ IFMA
Aquisição de licenç-as de software para envio de mensagens
A8M2 automáticas e simultâneas para dispositivos móveis (Servidor
~
DIGTI
·
qateway SMS);
· ..
.
~-~~-4--------------4
A M · Aquisição de licença de Software para Planejamento e Controle
DIGTI/AUDINT
9 2
de Auditoria
·
;;. 10 M2 Aquisição e atualização de liçen?a.s_para Pacote de s~ftware
DIGTI
para escnton.o
'
1

2

·~~J;I~-~:.:Ai?.~~.rf~çQ~J!:f.'driC?J9.~PJ!'lt9AQ_
_ç_º-1!!!~~--de T~Ç,!:19Jç_gJ.~.. ~~r!flform_ª-~~~-º-'~--Ç_QJ~M!1lç_ªçM{Ç_@I!,Ç)_~_.
A1M3·
A2M3
A3M4
A4M3

Atualizar o Regimento Interno do Comitê de TIC
Atualizar lista membros do CGTIC

DIGTI
DIGTI

Incluir o Comitê de TIC no Regimento Interno do IFMA

DIGTI/CONSUP

Apresentar o Referencial Estratégico de 'TI C ao Comitê Gestor de
TIC

CGTIC

·

Conhecimento dos
objetivos da criação e
funcionamento de um
Comitê de TI e
Estratégias de
Governança Dig,ital ,
EGO.

~:~,,~~~- ;;::•.::' 1Mt;I~~~iAr:>.-erfeiç"Q.ar.·ítP-il9rQ!!J~r. ·o ·P.r9Q.es!o "Q~:-º~-~-~-Í).Y.Q!Y1m~'l!!U:!~ --~i.~1~.mª~~.:~.:... _ ,·------~~'-A1M4
A2M4
A3M4
AM
4 4

A5M4
A6M4
AM
7 4

. A MS
2

Desenvolver Metodologia de Desenvolvimento de. Sistemas
Elaborar minuta de deliberação para publicação da Metodologia
. pe Ia equ1pe
.
Premover o estu do dé\ me todo·1 og1a
Apresentar a metodologia para toda o IFMA com foco no usuário .
final
·
Execuiar projeto piloto aplicando a metodologia de software
Executar ma_nutenção piloto aplicando a metodologia de software
Criar metpdologiª de identificação de necessidades e priorizaçãq
· de desenvolvimento de sistemas

.

DIGTI
DIGTI
DIGTI
·

Conhecimento do ·
Regimento Interno do
IFMA

DIGTI

Conhecimento do
Processo de
Desenvolvimento de
SÓftware do IFMAe
ferramentas
utilizadas

DIGTI
DIGTI
..
DIGTI

Avaliar a necessidade de contratáção de consultoria em segurança ·
DIGTI/CSIC
de TIC
A3M5 ·
Definir .os controles de segurança da informação de TIC
DIGTI/CSIC
A4M5
Implantar os control~s definidos
CSIC
~~~-~~~~----~~--~~~~--~~--~~~,_--------~-----A51V!5
Estabelecer procedimentos de inventário e classificação de
DIGTI/CSIC
ativos de informação da TIC
ABMS · Elaboração de Plano de Contingência para eventos críticos
DIGTI/CSIC
.
relacionados à Seguránça da Informação é Comunicação;
Promover palestras e treinamentos com os servidores sobre a
DIGTI/CSIC
A7M5
importância da Segurança da Informações e Políticas.de

Conhecimento dé gestão
de segwança da
informação, ISO 27002,

27001,27005,

159~9.

Política de Segurança de
Informação
do IFMA, r
.
.
Instrução Normativa

01/2008 ~ GSI

.
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•

~
Açao

· ~ d A 0 escr~çao
a çao

Respons ve
Principal

N
. d
ecesstda e

S guran a

· · :· ·;· ·~,~-·-~·~J:.~~:.:.:~.,:.......:.. . . ~:.:iS. . ~~IA. §.U.mP.Jantí!r.;P..r9.Ç.~§!()!_c.rlticQ_S..9~.!I!b.c.~-...".:~ .........;... -~---··-·''-'·'·······-·····..-~............... .
Implantar o processo de Gestão de Incidentes

DIGTI/NGOV/NSS

Conhecimento em ITIL 'V3.

Implantar o processo de Gestão de Configuração

DIGTI/NGOV/NSS

A,3M6

Implantar, o processo de Gestão de Mudanças

DIGTIÍNGOV/NSS

Sistemas de apoio para
operacionalizar os
proces,sos implantados.

A4M6

Implantar Central de Serviços de TIC 'unificada

DIGTI/NGOV/NSS

A1M6
''

A2M6

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

A5m6
. ~.

serviços de TIC

.

Pessoas capacitadas
para implantar os
processos. e operar os

DIGTI/NGOV/NSS

sistemas .

-~_;_.~:::::::L.· ·MEl'A"1_7t!~g[~J~Qª-tª~ Ges(ão ·9J&!i~!!.. ª-.r.l.i.I!~&QI!!Iªl.t.!ªI!l~J Iº·"··.~.:.......~·-"é ".:-"':. . ~·- : ... -

. · ·i·

A1 M7
A2MT

Treinamento em gestão orçamentária dé TIC
·Treinamento em gestão contratual de TIC

c.Con~ecimentq em

DIGTI/PROPLAD
DIGTI/PROPLAD

gestão de contratos,

!---'-'-c-'-+-::c-::--:-------=-_:_-=-:...:.::.:.:...:..:.:..~==-==-:.::..=..----1--=-:..:::...:..::.::._:_:_:::.:..:::...:=.._ _, legislação específica (Lei

. A3M7
A4M7

'
A1MB
A2M8

A1MB
ÀJMB
A.4MB
ASMB
A6M8

Definir e formalizar procedimento de planejamento de co-ntratação
8,666192 , IN04/2014),
de TIC e gestão de contratos, com base na ·IN04/2010 e o Manual DIGTI/PROPLAD
de Coniratações de Soluções de TI.
Manual de Contratação
. .
.
da STI, processo
Definire formalizar ~rocedimer:1to de controle orçamentário de TIC DIGTI/PR~PLAD
· ~amentário.
· ,\ · ·. ·. "·: .:<J~iEJA8:-~de.Q!.Hl.!:Jl J5>JmaHzar a.estrutura ~a·arq.a~~I!~ ".:.. ~ . .:..c ____. _ ._.:.._:_._.:......:....
Realizar e:tudo de reestrutura_ção da área de TI~ e apr:sentar
DIGTI/CGTIC ·
soluçoes de reestruturaçao Qara a alta admm1straçao
Criar estrutura formal d.e Gerenciâmento de Projetos de TIC
DIGTI/NGOV
Elaborar estudo técnico qualitativo e quantitativo i:Jo quadro da
Conhecimento dos
área de TI C~ com vistas a fundamentar futuros pleitos de
DIGTI/CGTIC
Processos da TIC,
ampliacãode pessoal de TIC
gestão de Pessoas e
C(iar quadro de alocação em relação aos processos de TIC, que ·
DIGTIICGTIC
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 'nc
PROGEPE/CGTIC

-~··-~·-- ·--~-·---~J;I~~ • Ma.R~.!il~ll!?Jl!ª.r,J!l~.ll§.U rªrJ~Q!Lr!llz..ªr~OJ!:M.QÇ,~§~.Q§.j[IJ~I}9~J:I~. !!~ ..................... ' ............... ......

A1M9
À2M9
1-·
A3M9

A2M1 O

'

·.

Mapear os processos internos de TIC .
Formàlizar os processos internos de TIC

·'

.

Definir indicadores

Capacitar equipe em governança de TIC e demais áreas.

·

· . CGTIC/DIGTI
CGTIC/DIGTI

, •

..

Conhecimentó do
funcionamento da áre.a de
TIC.

CGTIC/DIGTI

DIGEPE/DIGTI

010. 000. 065.242
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Conhecimento de
metodologia de
Planejamento Estratégico e
objeiivos estratégicos da
TI C.

CGTIC/DIGTI

DIGTI

!·

DIGTI e setores
. demandantes
DIGTI/CRI/C$1
i

serv1d01res' de

A6M12
A7M12
A8M12

Aquisição de Equipamentos par~ departamentos com
necessidades específicas e diferentes das usuais, tais'
como, ASSCOM, Depto de Cursos Técnicqs, Biblioteca, ,
etc:
Aqu ,
para suporte a

A9M12

Ampliação e padronização de solução de Rede sem fio (projeto,
licenças de, software, equipamentOs, infraestrutura dé rede e

A10M12

Aquisição de Leitores de código de parras

A11M12

Aquisição de Modems 3G/4G

A12M12

Aquisição de Fax

A13M12

Aquisição de No break

A14M12

Aquisição de Máquina fotográfica digital pmfissional

A15M12

Aquisição de Scanner

A16M12

DIGTI/CRI
DIGTI e setores
demandantes

Conhecimento das
necessidades de,
infraestrutura do IFMA.

DIGTI/CRI

Capacidade de
processamento e
armazenamento
necessários para
criação dos ambientes
de desenvolvimento,
homologação e
produção

DIGTJ/CSI
DIGTI/CRI
DIGTI e setores

''

DIGTI ~ setores
' demándantes

DIGTI e setores
demandantes

'\

010. 000. 065.242
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eONSELHO SUPERIOR ·

Ação
I

A18_M12
A19M12

Descrição da Ação

ResP,OflS
Prmc1palvel

..

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

Aquisição de Gravador Digital Portátil
· Aquisição de Painéis visuais

.

A20M12

Áquisição dé Torre.de Gravação de OVO

A21M12

· Aquisição e Manu\en~ão do parque de servjdores '

A22M12

Aquisição de Terminais de autoatendiménto
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
.

AZ 3M12

A24 M
12

A2SM
12

Necessidade

'

.

··

_:_:_.METk 13 ~·~~thi:>riás'iiôs $istE!mas·atu.ais. e aq~ção/desenvólvirnento.cle nóvó~§lstemª-~-'l91FMA~A1M 13
. · Consolidar e priorizar as demandas de sistemas
A2M13
Implementar as demandas priorízadas
AM
Atualização, implantação~ ma~utenção e suporte ao Sistema
3 13 Unificado de Administração Pública - SUAP e seus módulos
A4M13 Desenvolviment-o da documentação dos módulos do SUAP

DIGTI/CSI
DIGTI/CSI
DIGTI/CSI

DIGTI/CSI
Instalação, treinamento, manutenção e suporte do Sistema
A5M13 de Gestão Acadêmica em todos os campi e fla Reitoria (QDIGTI/CSI
Sistéma de Informação
Acadêmico e SUAF-EDU)
para consolidar as
A6M13 Integrar o SUAP com outros sistemas utilizadbs no Instituto
DIGTI/CSI
demandas. Conhecimento
,
e do Governo Federal
'
f-A-?M--.+--:M-:-:i-gr-aç--:ã--:o-g-ra--:d-ua-:-l~do=-:-sis-=-te::..:mc::a:.;-.d:.=.e..:...G~e=-=sc:..:tã:::..o-.,A-ca-d-:-:ê-m-:-ic_a_.éÍ.:....tu....,a1,..----t--:----:--:-~--:--:----i' · da metodologia de
(Q-Acadêmico);para 0 SUAP-EDU .
DIGTI/CSI
desenvolvimento de
software e das plataformas ·
Tutorias e manuais de Usuários para
DIGTI/CSI
A8M13 Desenvolvimentoosdésistemas
institucionais
tecnológicas definidas.
Desenvolvimento de hovos módulos ou aquisição de
DIGTI/CSI
A9M 13 ''softwares para apoiar os projetos estratégicos definidos no
PEI 2016~2020
Demais ações em conjunto com os Projetos Estratégicos
IFMA Digital, Gestão do C_onhecimento, Centro de
DIGTI/CSI
A10'M13
Formação de $ervidores, IFMA no Mundo e Gestão de
·
,
Tarefas

13

r

MEjA}1..s. Aín~liaÇ~o::e:, ~i~ppnlbHiz~ção dê novos cana i-~ e_let,rôrílqo~. ~e:comunlcação e. divul~aQãO (Je ' ..

f.-·-~'------. ~::.:_""~~:---~--~. . :.:__,, __~::".~:~~~..;:. ~.·:. :._~~--: . . .~--....:JI)fºr.!!!ªÇ_§~§..~.- ~-----~··~----··-··"··-'"···'· ---~··'·· -~. . . . . . ,. . . . . .-.....:~. . . --~-- . -~.~~ . ;_, . .
A1M14
Pesquisar novos ca~ais eletr~~icos ?e divulgação de
1---"--"----l--,--.,.-,--~-:---:=-=-==-=-='::-:-nf:.:.o:.::rm=açoes.
Aquisição de 90DECs para videoconfer~n~ia para os

A2M14

A3M14
A4M14

Campus novos e Seto~es da Re1tona
Disponibilização de salcrpermanente de videoconferência
Elaboraçã.o de Documentação e Tutoriais dos

·ASSCOM/DIGTI
''

· Planejamento Estratégico,
Política de Segurança da

DIGTI/CRI

Informação e

DIGTI/PROPLAD
DIGTI/CRI

eomunicações ..,. POSIG e
Política de Comunicação
do IFMA.

010.000.065.242
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Ação
A5M14
A6M14

Respons vel

Descrição da Ação

Necessidade

Princi ai

procedimentos de utilização da Videoconferência
Ampliação, treinamento e ~anutenção do Sistema de
videoconferência
Ampliação de solução VoiP (projeio, licenças de software,
equipamentos, infraestruturà de rede e treinamelilto) para
reitoria e todos o~ Campus
·
Demais ações em conjunto com o Projeto Estratégico ·
INTRANET e IFMA no Mundo

. '

:

DIGTI/CR~

· DIGTIICRI
PEI2016-2020

PROPLADI/DIGTI

r-...:·'·~~~--.c:. -.:..~c:~.-•. : . :~~~.M EIA:l§_:_e_adr.i:>nl~t~.tq!~J.Q!mà~jiªXg~!t(~_tl}!MJeenQ!.é.9lç-ª-~-~-----~:.:....~:-~~..:..~.... ~--·-·
A1M15 . Identificar e documentar padrã~ ~e plataformas e arquiteturas
tecnológicas
Planejar a transição para os padrões definidos
A2M15
A3M15
A4M15
. A5M15
A6M15
I

A7M15

Implementar padrão de plataformas e arquiteturas
tecnológicas na Reitoria e Campus do.IFMA
Definir mecanismos d~ controle d~ plataformas e arquiteturas
tecnológicas
Alinhamento e integração do AO dos Campus com .a Reitoria
Ampliaçãó e padronização de solução de Rede sem fio (prójeto,
licenças de, software, equipamentos, infraestrutura de rede e
treinamento) em todos os Cameus e Reitoria
Ampiiação e padronizaÇão d'e solução de Firewall (projeto,
licenças de software, equipamentos, infraestrutura de rede e
treinamento) em todos os Campus e Reitoria
Demai~ ações em conjunto com. o ~rojetoEstratégico Campus
.
Referenc1a
.
.

DIGTIICRI

\

.

DIGTI!CRI
· DIGTIICRI

"

•

Conhecimento dos
p'adrões e plataformas
' tecnológicas de maior
. utilização no mercado,
diretiizes do governo ·
federal, EGO.

DIGTIICRI
DIGTI/CRr
DIGTI/CRI

biGTI/CRI
P.ROPLADI/DIGTI

PEI2016-2020

META;16.·Melhoraca guàlidaçle,·.aispani.bili_º-ª.2é e véloci_!!ªde dosJinks g~~:cô~.c;:fu'Jda~~-_!!Q_s ·c~~'Y.!.I~YJ_,;.;.,
A1M16

Levantar necessidade de acesso e quantitativo de potenciais
usuários

DIGTl/CRI

A2M16 Disponibilizar acesso à rede IFMA para caso~ de seNiço externo ·
A3M16
lmQiantação de link redundante Qara .todos os ~ampus .

DIGTIICRI

A4M16 . Realizar o monitoramento integrado de toda infraéstrutura de TI

DIGTI/CRI

Política de Segurança da
Informação e
··Comunicações.:.. POSIC,
Meiq, físico para comportar
a demanda

DIGTI/CRI

do IFMA

.

~META 17 .• Fé>melltar o'Uso _sus!eritável dé recursQ§.:_q~· tê~Q.I~9l!._C!a fnforl'fl!!_ç~~J!._çp,m_unj~aç.Q_~~::.._~

A1M17
,t\2M17
A3M17
A4M17

Aquisição de S~anner de grande porte para digitalização qo
legado
Implantação de ações de Gerenciamento Eletrôniéo de
.
Documentos (GED) ·
·
C.ustomização do SUf.P visando a diminuição da utilização de
papel e adequação a projetos do Governo Federal ,
(Assentamento Funcionçl Digital, Processo Eletrônico Nacional
etc)·
· .
pemais aÇões em ~onjunto com os Projetos Estratégicos IFMA
Sustentável e Processo Eletrônico.

DIGTI/DIGEP ·

.

-

·
DIGTI/DIGEP

Conhecimento dos
padrões e plataformas ·
tecnológicas, diretrizes do
governo federal, EGO.

DIGTI/DIGEP é
Campus do IFMA

..

QIGTI

r

22 ,, : ".'· ; · ,.. META:1.8';.AP-~eiçoiu~·os,ser\tiÇQ.s de:R.~.f!e.<;Je·~oJig!.Pistâncié! __ ·:._.:~-~ ..c.:.:~~~--~
A1M~~onitorar, Identificar e avaliar problema~ e_ sol_uções ~seNiQo de Rede de Longa D1stanc1a

<

'

..

'

DIGTI/CRI
.

#

Infraestrutura do IFMA

•
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DIGTI/CRI

DIGTI/CRI.

Política de. Segurança da
Informação e
Comuhicaçõês ;- POSIC
Meio físico para comportar
a demanda

e da.·
A1M20

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

DIGTI/CRI

Política de Segurança da
/ · Informação e·
Comunicações- POSIC

. Tabela 12- Plano de Ações
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15 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAL
i

··I'

A fu~ção do pjano de gestão de ~essoas em TIC é, em um ·prim~iro momento, avaliar os recursos atuais.
e estimar as necessidàdes futuras da organização, de forma sistêmica; consequentemente, planejar ações ·
qe capacitação, valorização e ~uprimento de mão de obra q\]alificada, objetivando atrair, reter quàlificar '
os recursos humanos necessarios. Este breve plano é dedicado exclUsivamente ao quadro de servidores
efetivos da Administração Públjca Federal.
·

e

.

'

'

'

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 equip~ de TIC do IFMA é composta por?O servidores, sendo 221otados
na Diretoria Sistêmica.
·
·

Quadro de p~ssoal em·TI:
Servidores ~fetivos de TI·
ConSiderando todos os servldore& lll&llVOt da ctirl\l,ra do li da pr6prla· lntliluiÇllo
om ~xnrclcio nn nroa de.il. •
. .~ •
·

.c
.

eodldo• paro ou(roe tltgaoe. '

___
· _ .'"

D

: ....
~~,~t
,~ ~ :.•'í, r~~·~lf~~1f~~;!~'
~tHI~ ;·~ ~J~ tJf ~~·

Servidores .efetivos cedidos · . .

,
· Con~lctorando todoa o' IKlNidoros ~~~ll'(oa d~ Ç~~rroin;~ dil TI da fl(óprJ~r lnstltulçM

·

·.~~.

U

_.:.,.. _______

·

· ·

Con~ldsraMo.todos os colAboradora' vinculartos 1t empr~s~• ptnstádoras <tu serviço~
operatlono1~ paráér<'la da 1'1.
~·"~~...

·

·~·--·-__..,,_..,_., __·_-..~~...J~,...,...-__;.,.~ ........... -~---.-:.., .........._...,.~~
' .

'

Pres~adores de serviço

.:1 .,_,_.. ''""'"'"''"''"'"''-'"'

lU ~&

f
1il

,

----··

~ ...'__,...

~ ~·- --~ ......._ ~-~~

- ....... .....

.-;,- .. ....,... ........ _,_

t~

--

l•l

~~ g~

~-~-'-~·-

~~-----,-----·"'-~·--~

--- ....

., ;n!tt~lr~~rr:~rf~1í~il?l'lf~·;

·

·

.

·

17o/o··

P
1) 'i~ il' li'~' ~l ,~f'if
lf ~~ ~~ h <~ ;, : ~; ··~

·~ ·~~~.._·,_,,,.,_~ ...,._• .., ~,.,..,, _ _" · · - - · - --··~- - · •..,:. .......

.....

.... "'""

~'"""

....

·~

'

Figura 8 - Composição do quadro de pessoal em TIC .
. I

I

I

De ma.neir~ g~ral e em todos os setores, a relação média entre profissionais de TI e o total de funcionárJos
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 da's ·práticas de benchmarks, pesquisàs sobre
dimensionamento de pessoal eum·trabalhó junto a clientes do Gartn~r.
.

.

Desta forma; para alcançarmos urri valor razoável de 6 por 100 furrcionários, seria necessária uma força
de trabalho em média. de 150 profi~sionais de TI e colaboradores. Verificou-se um déficit especialmente
na DIGH, que como diretoria sist~mica centraliza divers?S serViços.
·
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AREA DE ATUAÇÃO

PERFIS
PROFISSIONAIS

RECURSOS
EXISTENTES

RECURSOS
NECESSÁRIOS

. Gestão de Sisfemas'de ·
· Informação : ;

Desenvolvimento de
Sistemas

12

20

Gestão. de Infraestrutura ·
de TI.

Governança, Gestão e.
Cóntr(ltações de'TI
Segurança da Informação

.

lnfraestruturâ de TiiRectes
. · ·de C0mputàdores

.11

. Banco de Dados·e Gestão •
da Informação
·. Gestão eGovernança · ·

o

2

: 2

5

Segurança da Informação

'1

·2

22

. 40

TOTAL

Tabela 13- Quadro de pessoal da DIGTl*.
*Apenas os profissionais lotados na DIGTI
A situação ora vivenciada pela DIGTI é de crescente ampliação da quantidade e doescopo das demandas
· d~ TI,· neces.sidade de reestruturaçãO" com reorientação dos processos de trabalho e .'segregação de
atividades e implantação de procéssos de Gestão de SeguranÇa da Informação (GSI), após aformalização
da Política de Segurança da Informação. Essas razões indicam a clara necessidade de aumento de
pessoal n.a 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 reàlização de ~oncurso público com vagas para a TI. Entretanto, a questão da reestrutura-ção
dos setores de TIC enfrenta um problema exógeno ao instituto': não há condições. de oferêcer uma carreira
na área de TI com vencimentos e/ou benefícios competitivos com o mercado; uma ve·z que o plano de
Çarreira está fora da gbvernabilidade institucional. Como forma de mitigar esse problema, a DIGTI pretenG!e
criar mecanismos de documel)tação do conhecimento produzido pelos servidores, como forma. de garantir
..a continuidade dos trabalhos frente a rotatividade de pE)ssoal.
15.2 · Necessidades de çapacitação.
Ações eficientes de capacitação de recursos humanos são inevitáveis dentro do planejamento estratégico
~e qualquer organização, pois é através dessas ações que· haverá aquisição de capital intelectual e
enriquecimento do patrimônio hÚmano.
, Considerando a rápida evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação, investir na capacitação
contínua do quadro de péssoàl em TIC é tarefa necessária para que o setor responda às constantes
mudçmças tecnológicas e· mantenha· um nível adequado d.e·qualid9de em seus projetos, produtos e ·
s'erviços. A capacitação contínua também prote~erá a organização contra a perda de qualidade, a baixa
produtividade e a falta de habilidade com novas tecnologias- alé~ de nivelar a proficiência.
Considerando tàis questões, uma das ações deste Plano Diretor envolve c. onstruir e executar um Plano de
·capacitação para os servidores da area de TI C. -As necessidades de capacitação apo~tadas nos quadros

•

i

v

'J-'

"·
. ·~
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..
adiante refletem condições ne.ce-ssárias para que diversas aÇões -do próprio· PDTIC sejam impJantadas
com êxi~o, criando condições para que os servidores da área respondam eficazmente às demahdas.
Utilizando a mesma estratégica da divisão das ações por eixos temáticos, as necessidades de capacitação
também foram divididas segundo três áreas:
"
·
a) Eixo 1, Gesfão e qovernança de TI C;
b) Eixo 2, Infraestrutura de TIC; e
c) Eixo 3, Sistemas de

lnforma~ão.

Observando o alinhamento com a EGO 2016-2019, à indicação de necessidades de capacitação·
considerou os objetivos estratégicos:
..
•

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

•

OE.03 -·Garantir a segurança dà informação e comunicaçãodo Estado e o sigilo .das informações ·
do cidadão;
' .

•

OE.05 - Melhorar a gbvernança é a gestão por meio do uso. da tecnologia;

•

OE.06 - Facilitar e universalizar o uso e o acessó .aos serViÇOS digitais;

•

OE.OT- C9mpartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestruturà. ·

o

!

..

·

! .

I
I

I

I

I·
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1.1

15.3 Capac~tações Sugeridas

..
CAPAC~TAÇÃO SUG~RIDA

Capqcitação

QTDE.

HORAS

.5

AOh

5

·. -40h

o de Segurança da Informação, com
EC 27.002 Foundation.

Gestão e· Gove·rnança
. .. de TI

20h
Capacitação em gestão

Sistemas de .
Informação .

Capacitação em SCRUM -processo · desenvolvimento iterativo e
incrementai. para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de ·
·
'
·
· software
; Capacitação em Desenvolvimento de
·Móveis Android e i

Todas as áreas

•

3

40h

4

. 40h

11

40h

3

40h

3

40h

-

Todas as áreas
Todas as áreas

Capacitação'em el

40h '

I

I•
I

Q

••
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CAPACITAÇÃO SUGERIDA

QTDE.

HORAS

03

40h

4

40h .

03

40h

05

24h

03

40h .

sistemas - métrica de ,

2

40h

Processo de Software
Brasileiro
Capacitação/atualização em contratação de ~oluções de TI de
acordo
a IN STI/MP no 04/2010.
Capacit<;Jção/atualização em gestão e
· administrativos- com ênfase

2

.40h

2

40h

4

40h

c
e Governança de
TI
e Governança de
Tr
·

de Segurança da Informação,
.002 Foundation.
qe TI.

Capacitação em Gestão de Riscos, com foco na norma N
.
.
. 31.000.
com

o e Governança de
. TI

foco em

Sistemas de lnforn;ação
. Sistemas de ln_formação
..Sistemas· de.lnfQrmação
,j

.Todas as áreas.

.

Capacita

Tabela 15- Necessidades de

Çapacit~ção

para o Exercício 2017

i
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CAPA C

SUGERIOA

HORAS

I .

I
I

I
.

Gestão e Governaríça de
· TI .

I
I

Capacitação/atualização em Segurança da Informação

ção

2

40h

2

. 40h

4

40h

.1 .

40h

2"

40h

Sistemas de Informação
Todas as áreas
Todas as
Todas as-áreas
Todas as áreas

Capacita
contratos
TI.

· Sob demanda

·Tab!;la 16 ~ N_!:)cessidades de Capacitação para o Exercício 2018

..'
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16 PLANO DE GESTÃO DE: RISCOS DE TJC
.
·
A gestão de riscos trata dos riscos e das oportunidades de preservélr e criar valor, 'sendo definida. como o
processo conduzido em :uma organizàção com o objetivo de- estabelecer estratégias para identificar
eventos em potencial, capazes de 13fetar seus ·re~ultados, e maritê-los em níveis aceitáveis. Os riscos são
eventos ou condições incertas, que. caso· ocorràm, 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 dê ·minimizar ou evitar seus efeitos, no caso de
· serem negativos.
1

'

.

O plano de gestão de riscos identifica, pgra as ações planejadas, os priQcipais riscos que podem resultar
na inexecução total ou parcial dessas ações, impactando no afcance das metas e na realização do que foi
previsto nesse PDTIC.
·
!

.

e

Para cada risco identificado, analisou-se a prÔbabilidade impacto de-ocorrência, ap·licando-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 ideQtificado foi adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao
risco.
o Mitigar (M): desenvolver ?Ções visando minim.izar a proba~ilidade da ocorrência

·!

do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o ris'co aceitável;
o Evitar (E): mudar o plàno 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 Trans~erir (T): repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade
de resposta para quem está mais bem preparado p-ara lidar com o mesmo; e,
o Aceitar (A): indic~da nas situações ~m que a criticidad.e do risco é média ou
baixa, ou qua~do não é possível ou não haja interesse em implementar u~a ação
específica ..

.

.

.

.

• · Para ca.da Meta foram identificados os riscos relevantes; sua descrição, probabilidade e.

'

..

impacto,· considerando o Qrupo de açõe~ de~inido para aquela meta.
Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios:

-I

I.
I
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Probabilidade

Pontos

Muito alta
Alta

5
4

Média

3
2
1.

Baii<ç:~

Muito baixa
o

o

o

o

Tabela 17 - - Class1f1cação de Probab1hdade de R1scos

o

Pontos

Impacto
Muito alto

5

Alto
Médio

4
3

·-

Baixo
fy1uito baixo

- do Impacto
Tabela 18- Class1f1caçao
o

2

1

o
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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 acordÓ com á matriz· abaixo. Foram
definidos que os riscos de exposição inferior a 4 possuem exposição Baixa, entre 5 e 1O pqssuem exposiÇão
Média e acima de 1Oexposição Alta.
·

Prob

5

5

10

4'

4·

8

.3

3

2

2
..1

6
4*
3

·4

10
5

3

4

5

8

2
2

Tabela 19 ~- E~posição do Risco
O Plano de tratamento dos riscos foi elaborado, assim corno 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).
·
· ·

..

I

•

I

i
I

I•
I
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Médio(a)

Falta de conscientização do Comitê Gestor de TIC- CGTIC
. sobre a imoortância da Governanca de TIC

Médio(a)

Alto( a)

RS

Inexistência óe mecanismos para se mensurar a Gestão da
TIC
'

Muito baixo( a)

Baixo(a)

R6

falta de conhecimento dos processos 'negociais que
démandam TIC
·

Alto( a)

Realizar palestras para disseminar a importância
do tema oara o C,GTIG
~itigar

Mitigar

·

Buscar referências nas boás práticas do COBIT e
ITIL, e/ou Investigar iniciativa stmilar em outros
Promover treinamento de Analista de Processos
para os Gestõres de ~stemas, e/ou Soli"citar
ao aruoo de consultores do SISP

:ientização das demais áreas do IFMA sobre
da Informação

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Solicit.ar realocação de verba à área de
orçamento, e/ou Renegociar os -prazos das

Médio( a)

Muito alto(a)

Conscientização através de· ações que
· ·do tema.

~

R9
R10

R11
o
1-'
9
o
o
9
o
(jl
111
1\)

""

1\)

Falta de recurso financeiro para ~quisição de equipamento e
treinamento
·
Dificuldade de implantar a Política C::Pn11r::>nl'::> da _
e Comun
Falta de recursos humanos para executar os trabalhos de
·
Segurança da lnforrríaçã.o

Promover capacitação e/ou Contr<Jtar consultori~
·alizada

~J~
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R12

Falta de conhecimento em Gerenciamehto ae Projetos pelas
demais ãreas
·

Baixo( a)

Mitigar

R13

Falta de Recursos Humanos péjra acompanhar os projetos de
TIC

Alto( a)

·Mitigar

MGOV_44:: Promover a melhoria e manutenção dos atuais e
·
·
· · durante o·heríodo de
R14

Falta de orçamento para atender as necessidades inventçriadas no
PDTIC
.

Baixo(a)

Muito alto( a)

R15

Desconhecimento da capacidade de atendimento da TIC

Médio( a)

Médio(a) ·
Muito atto(a)

Nótificar a· área de Recu_rsos Humanos para que
se tome ,a~ devidas providênCias e/ou Contratar·

contratos de serviços terceirizados. de TI
do: PDTIC · '
..
Média

Mitigar

Mé.dià ·

Mitigar

Média

Mitigar

Necessidade não planejada de alteração na configuração da

R17 I infraestrutura existente, como controladores de domínio,

conhecimentos de Gerenciamento de

Baixo(a)

Médio( a)

Evitar

Médio( a)

Alto( a)

Mitigar

~édio(a)

Muito alto( a)

Levantar e validar as alterações necessárias;
.Revisão dos requisitos postos e do plaQo de

servidores de autenticacão. etc.
Problemas na implantação das soluções, especialmente na
substituição de equipamento já em uso; a disponibilidade
f!Ode ser afetada de maneira n~o planejada

R18

R

19

o

I-'

p

o

~

o

0'1

~

(\.)

*"

(\.)

R20

I·

Interrupção contratual e descontinuidade de manutenção e
s~bstituição de peças.e e,quipament9s.
Expor a rede a ata

d

o consequente roubo
sas

Muito alt.o(a)

.

Mitigar

Mitigar

Organizar adequadamente a etapa de transição.
Detalhar o plano de contingência, expnndo os
cenários possíveis de falhas e 'as respectivas
medidas corretivas.
Acompanhamento da, execução contratual
acordo com o escopo do projeto; Notificar o G
do Contrato acerca do não atendimento do
confrato oela Contratada
Priorizar as açóes para aquisição de "Firewall
multifuncionaf·

(IPI/

...

•
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I

R21 1

Falta de recursos para adquirir solúção de backup

R22 1·

Falta de recursos para adquirir solução de virtualização

'RZ

3
·

R24

IComplexidade na elaboração do Planejamento da Contratação
de 11C para suporte de 3o Nível

I

R25
R26

Não renovação dos Certificados Digitais
Não renpva·ção·de licenças de servidores

I

v

Falta de capacidade para implementar solução de
balanceamento de ~~-~~

.

· Médio(a)

Médio(a) ·

. Médio(a)

Miliio alto( a)

I

Media·

•••
~-"'

Baixo( a)

Bail(o(a)

Médio( a)

Muito baixo( a)

Muito baixo(a)

Muito alto( a).

Médio( a)

Médio(a)

MÍNF 3:-A .

·s

.

Evitar
Mitigar

.-~-~;,w

Baixa

Mitigar

Baixa

Mitigàr

Media.

Evitar

Media

Evitar

.. ·

R27

Falta de capacidade para implementar Atendimento Remoto a
Usuários
-

Baixo( a)

Baixo( a)

· Bàíxa ·

R28

Complexidade na elaboração do Planejamento da Contratação
de TIC para suPQ_rte ao usuárjo de 1o e 2o Nível
.

Muito b.aixo(a)

M~dio{a)

Baixa

R29

Falta ·de recursos pàra contratar serviços de impressão

Baixo(a)

Alto( a)

Media

Mitigar

R30

Soluções de Service Desk não aderentes aos padrões
tecnolóqicos do IFMA

Baixo( a)

Baixa·

Mitigar

--

Mitigar
Mitigar

(

Baixo( a)
.

r";

·
Backue off-site
Replanejar as ações que sustentam os projetos
I e/ou buscar soluções de Software Liwe-que sejam
aderentes a arquitetura tecnológica tJo IFMA

v PlvvtJUVI

VVII

Realizar analise de viabilidqde para se migrar para
soluções de software livre
Solicitar treinamento

rte ao u

d·es

.

I ou~'-al fJdl'-t:lla w111 uutla unidades para se fater I

.

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 dé impressões, e/ou Solicitar recursos
emergenciais a área de orçamento
Desenvolvér internamente
I

Tabela 20- ~Risco identificados referentes ao Eixo Infraestrutura dé TIC ·
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R31

R32
R
33
·
R
34
R35

R37

o
......
9
o
o
9
o()'\
~
1\)

~

1\)

Disponibilizar um sistema de controle, armazenamento,
compartilhamento e recuperação de informações de
dócumentos no órgão de maneira integrada, á9il e segura
utilizando a tecnologia GED de forma a atender a legislação
· nte
Falta de recursos fioanceiros para adquirir solução e
infraestrutura"

·I Re,quisitos do SUAP inco~pl.etos a~á.ÇJ fase de aquisição da
ua1Aa
1

soluçao tecnologJca
capacidade da arquitetura tecnológica atual para

Falta de
de

Fallp dé recursos financeiros para reali~ar cont[atações de
suporte ao desenvolvimento de sistemas

.. I

Médio(a)

Médio( a)

.j

·Media

Evitar

!Iniciar planejamento de atendimento o mais breve
. possível.
Solicitar recursos emergenciais à área de
orçamento, e/ou buscar alternativas de Software
Livre

~édío(a)

Muito alto(a)

Evitar

ty1édio(a)

Méqio(a)

Evitar

Médio(a)

Muito alto( a)

Mitigar

1""---1-L-- - - ___ ,,;_:j, __ -1- J

l

Médio(a)

Médio( a)

/v!éElío(a)

Muito alto(a)

~

I

Media

Evitar

Evitar

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

WçJ-.
.
/v
~
..

~~

---------·
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R38

Não cumprimento das prioridades formafizadas no
PDTIC

!v'lédlo(a) .

R3.9

Falta de servidores efetivos para realizarem a Gestão dos
Projetos criticas, por exemplo, que E)xijam alto sigilo de
fnformações~ fÓrte retenção de conhecimento, dentre outros

Médio(a)

R40

Falta de documentação dõ legado

Médio(a) ·

Muito alto(a)

Mitigar

Monitorar com indicadores o número de
solicitações Qãopriorizadas atendidas frente às
: solicitações priorizadas e nã.o atendidas

Alto( a)

·Mitigar

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

Muito alto(al

~itigar

Realizar ·ações preventivas a fim de se reter o
conheêimênto. dos principais processos n~gociais que
estão automatizaclos via sistema de informação, e/ou.
doçumentar todos os sistemas existentes

Tabela 21 -Risco identificados referentes ao Eixo Sistemas de Informação
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A matriz abaixoelenca a representação de cada risco identificado quanto à sua exposJção.

·Probabilidade

5

r---~----------~-

,.

4

3

2

· R3, R15, R21,
R26, R3.1,
..· R33, R35

R24.

R5, R23, ~27, .
R30

R12,R17

R29

R14, 816
.

-.

I.
I

'

i

~ i

1'

"

..
R28'

2

I

3 .
4
Tabela 22- Matriz de Riscos

· R25 ·
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Impacto

010.000.065.242

M~NISTÉRIO DA E[)UCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
.
· .
. CONSELHO SUPERIOR
· . . .
.
.

.

As ações acima representam . aplicação de práticas ~suais não havendo espaço ·para muitas surpresas na
área técnica. Os principais fatores de risco estão fora do controle da áreà de TIC do IFMA ou mesmo de sua
Adminis.tração Central e estão relacionadas principalmente ao aporte dos recursos financeiros necessários
para a efetivação ~estas ações e estão listados a seguir:
·
'

I

• · Falta de recursos para aquisição de equipamentos;

·.

Falta de recursos para aquisição de insumos;

•

Falta de recursos par~ contn3t9ção de serviços de TIC;

•

Falta de .recursos para contra.taÇao de serviços de treinamento;

•

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

·•
•

Dificuldades:buroératicas
para a.efetivação das ações;
.
.

Dificuldade de manutenção do

pe,sso~l

de TIC contratado devido à baixq remuneração;

o

•

o

· Apesar da necessidade de a.dequação de pessoal de TIC nos Câmpus 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.
·
·
· ·
·

i

I
•

I

. 17 FATORES ÇRÍTICOS DE SUCESSO.
Os fatores críticos de sucesso 'se referem és co~dições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas·.
para: que o PDTIC alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrum~nto para o
· ·
. aperfeiçoamento da governança do órgão. Foram identificados os principais fatores críticos:
• · Participação ativa do CGTIC;
•

Instituição de uma ~quipe de monitoramento das metas e ações associadas 90 PDTIC;

• - Revisões periódicas do PDTIC pará contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou alterações
·nas diretrizC?s estratégicas;

.

I

•

E~gajame~to

•

Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TI C;

•

Sensi~iliz~ção d. a Organi~ação para a necessi-dade de_ im,plantação do novo modelo d~ gestão tle. TI C~ r

da equipe;

• · APoio da alta gestão do IFMA.

.

.. ,

·

·

.

~

r-J

~I
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18 CONCLUSÃO
Durante a construÇão deste documento, procurou-se por reccSmiimdações e boas práticas para a busca do
a.linhamento dos objetivos da TIC com os objetivos estrat$gicos po IFMA. Sendo assim, após sua aprovação,
o PDTIC 2016-2018 ·do IFMA deverá ser o documento norteador de todas as ações de TIC ness-e 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 neéessidades, iniciativas, áções e projetos,·propôs um estreito alinhamento ao
" planejamento éstratégico do IFMA, conferindo às ações mais operacionais agregação dé valor público - como .
transparência, equidade, eficiência é prestação de contas-'-. imprescindíveis ao Cilmprimento da missão
institucional do IFMA: Promover educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integrâção do
ensino, pesquisa e extensão, c.om foco na formação ·do-cidadão e no desenvolvimento socioeconômico ·
sustentável.

•
i

•

.i
I

I

I

\

I

I.
I

',.
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Anexo" I - Mapa ~stratégico do IFMA
MAPA ÉSTRATÉGICO-: IFMA 2016-2020

-

__...,.....__
MISSÃO: Promover educação profissional científica
e te<nológica comprometida com a formação cidadã para
o desenvolvimento sustentável

-

e extensão, de referência nacional e Internacional, indutora
do desenvolvimento do Estado do Maranhão

-----

.. " ....

·~~."

conhecimento
~

Mapear e

simplificar processos
de trabalho
·.

Ampliar e integrar
ensino, pesq1,1ísa
e extensiio

voltados aos arranjos
lotais

-

~

Intensificar o uso de

tecnologias e
metodo!ogias Inovadoras
no processo educacional

~

-

~

Fo1talecer e ampliar
programas e projetos

Implantare
desenvolver a
gestão do

Promover formação

continuada e adequada
aos insteresses institucionais

Contdbulçôeslnovadoras l'Jara
o avanço cientifico, tecnológico
e produtivo
~

..

-- ,

--·

Cidadãos trltkos e qualificados
para o mundo do trabalho

· · Efidêndil Óperaclonal

.

---~~

VALORES: Ética 1 Inclusão social 1 Cooperação 1 Gestão Democrática e Participativa I Inovação

Deser.vohtlmento sócio
et:on6mlco o cultural do Estado

;' ~···

~-,.--

VISÃO: Ser uma instituição de eK<:elência em ensino, pesquisa

~

......,.___

-

~

-

--

'

Desenvolver parcetlas
com o setor produtillo
e instl(llições de en$lno
e pesquisa nacionais

Integrar e otimizar as
ações de planejamento
e gestão

Desenvolver tultura
orientada para
resultados

l

-

Relat!on~mento

·

Fortalecer
a Imagem

-

Institucional

~

Aprimorar a
comunicação

interna e externa
~

..

__....""..,~

Adequar e consolidar a
Infraestrutura acadêmica,

administrativa e tecnológica

--Otimizar a aplicaÇão de

recursos orçamentários
e captar recursos externos

~
~. ~· .·
.·

..

\v~
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Anexo 11- Organograma do IFMA
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Anexo.lll- EG.D 2016-2019; Mapa estratégico
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Normas e Procedimentos de uso dos recursos de TIC .
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• Normas e Procedimentos de TIC
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Controle- Simplificado de Versões

.1.0

08/08/2016

DIGTI -Diretoria de Gestão
· em Tecnologia da
Informação

I
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Apresentação das Equipes

DIGTI- Diretoria de'Tecnologia da Informação

'.

DiGTI

William Corrêa Mendes

Diretor de Gestão de
Tecnologia da Informação

Direção

Coordenador de Redes e
Sistemas de Informação

Coordenadoria

"

CRSI

· Leona~do Brito Rosa

EIXO -Sistema de Informação

CRSI
CRSI
CRSI
:

CRSI

Allan Kassio Beckman Soares da Cruz
Daniel Lopes Soares ti ma
Diego Leonardo Chaves Silva
lrlanils6n Rodrigues Santos·

Analista de Tecnologia da
lpformação

Analista de
Sistemas

.· Analista dé Tecnologia da
Informação

Analista de
·sistemas

Anàlista de Tecnologia da.

Analista de
·Sistemas·

~Informação

Analista de TecnOlogia da
Informação

Analista de
'Sistemas

Analista de I ecnologia da
CRSI
CRSI
· .CRSI
CRSI
CRSI

Jose Maria Ramos dos Reis
Luiz Aristoteles Santos Silva·
Mareio da Costa Vale
· , Moac!r Loweiro

Pe~ado

Tassio Luz Campos

Neto

lnfor~ação

Técnico de TI

Analista de Tecnologia daInformação
Técnico em Tecnologia da
Informação
Técnico em Tecnologia da
. Informação
Técnico em Tecnologia da
Informação

· Analista de
Sistemas
Analista de
Sistemas
Analista de
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CRSI

Técnico em Tecnologia da
Informação

Camila Costa Silva

Analista de
Sistemas

.,

·i'

EIXO- Governança de Tecnologia da Informação

. ..

~~~~·,., ~~~~~,.., .,.~ .,.."-~··-~·""~·"~~~·,.-~""_,.,....
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CRSI

J

Alessandra Bezerra. de Melo

"

t •
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,. . ..-.. .,. . .- ·.· .....•...
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a~'t '~

·:·.:,·--~~,

';;;*'~''!í<'-~'ll_•':-

. Analista de Tecnologia da
Informação

...

C~SI·.

CRSI

-~

Francisco de Assis Fialho
Henriques

Adriana Leite. Costa

... ..

~ -~ "'~····~:r"''"-···~~-'j
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APRESENJAÇÃO
I

O presente documento foi elaborado pela_Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGT), do
Instituto Federal de ciencia e Tecnologia do Maranhão- IFMA, ·tendo como finalidade trazer ao conhecimento de
!

.

'

''

.

'

•

.

.

'

"

i)

.

.

'

toda a equipe técnica, as normas e procedimentos que regem a instalação, configuração e utilização dos recursos
computacionais pertencentes ao IFMA, bem ~omo procedimentos para solicita.ções. de seNiços e ;3bertura de
chamados.
As normas e procedimentos foram baseados QO Regimento G~ral do IFMA, Plano D_iretor de Tecnologia
.

I

.

'

da lnfo'rmação e Comunicação - PDTIC e na Política dé Segurança dá
proteger e aplicar de forma correta os recursos computacionais!

lnformaç~o-

POSIC que visam orientar

prese~ando os objetiv.os estratégicos institUcionais

e reforçando eis prlncfpios descritos n.o PDTIC com ênfase na padronização 'do ambiente tecnológico. em toda a .
instituição.

·A revisão ·desté documeri'to 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 lnfraestrútura ..:. 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 Reitdria, administrar o seu data center, realizar a coórdenação do Núcleo de Serviços e Suporte
responsável pela manutenção do seu parque .tecnológico,

A CRI também é peça fundãmentàl para a gestão de toda a infraestrutura de redes da instituiÇão,
responsávei pela administração e segurança dos ..dados nela trafegados, dando s~porte e orientação a toda
a equipe de técnicos que realizam a instalação,. configuração,. operação, gerenciamento e manutenção da
o·

infraestrutura de re'de nos campi do IFMA.
...

'

'

'

'

Com toda esta responsabilidade, a CRI vem coordenando ações na Reitoria para melhorias em
.

s~u

"

.

)

.

.

data center, implantação de novas políticas de segurança, reestruturação da

i~fraestrutura

das rede·s e

· implantação de novos serviços. Para .os campi, orientação nas aquisições de soluções de TI, ações para
assi$tênêia quanto a realização de procedimentos técnicos como: instalação de softwares e serviços
homologados, suporte técnico remoto ou Jn 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 campida instituição.
Como reforço ao cumprimento dos objetivos e estratégias in~titucionais, faz-se ne.cessário
através deste manual descrever todos os procedimentos e normas técnicas .

. I
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INSTITUCIONAL.
Compete à Diretoria deGestão da Tecnologia da lnformaçao:

I.

Coordenar as ações de elaboração e implementação do Plano Diretor de TIC, que

as políticas,

d~fina a direção futur.a d?S recursos de tecnologia da informação, refletindo

padrões e procedimentos de recursos ge informação, e oferecer orientação ao nível
institucional;
' 11..

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;

111.

Analisar e emitir parecer acerca daS' propostas de serviços técnicos em tecnologia da
informação, .bem como daqueles refer~ntes à aquisição ·de equipamerítos e· o.utros
materiais relacionados à gestão de tecnologia da informação;
.

I

'

IV.

Coordenar as ações de disseminação das infor.mações institucionais;

V.

. Desenvolver outras atribuições afins.

Baseado nessas atribuições, as normas técnicas para segurança, gerenciameoto de dados e
..

.

'

'

uti.lização de equipamentos, programas e ou softwares, recursos compartilhados, rede de computadores, e- .
..
mails, websites e outros recursos fornecidos pelas redes externas ao instituto serão dis'postas neste .
documento com· a finalidade de manter a padronização do~ serviços oferecidos por esta instituição .
.

· · Coino normas gerais básicas temos:

•

.

Os recursos de TIC devem· ser utilizados, Única e exclusivamente, para fins de
ensino, p.esquisa e exten·são relacionados à instituição.

•

Eproibido o uso dos recuq:;os computacionais para atividades que degradem o
desempenho dos sistemas ou interfiram no trabalho dos d~mais usuários;
~
.
~·.
I

.

/

'

'

~
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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. caracterizéldO como banimento social ou
. segregação - cyberbullying;

• Quàlquer ato: nã? autorizado, comissivo

ou omissivo,

que vise

altera_r, d~strt!Jir, inutilizar, inca'pacitar; violar ou deteriorar 'sistemas .de redes

'
pertencentes
ou operados pelo Instituto ~ederal de Ciência e Tecnologia do
Maranhão -· IFMA devera ser objeto, na

esfer~

. ·apuração de resp-onsabilidade p_ara aplicação, se

administrativa, de rígida e célere

pro_cede~te, das corresp~ndentes

·

sanções previstas, conforme fundamentações legais pertinentes.
'

• . Arquivos e dados particulares dos alunos, professores e técnicos administrativos
que·estejam relacionados com os objetivos .i~stitucionais do .IFMA são.de· uso
particular. Çstes dados só poderão ser acessados:

•

•

Com expressa autorização de seu proprietário;

•

Por·det~rminação

da autoridade competente em casos específicos de
.
.
\
justificada necessidade sempre de acordo com a legislação em vigor; .
~

•

Arquivps e dados de éaráter institucional de_verão estar disponíveis a todos o"s
interessados de forma fácil e segura, obedecendo aos : níveis de acesso
estabelecidos segÚndo as normas e diretrizes vigentes em cada setor responsável;

·!

•

Identificações e senhas sã~ de uso PESSOAL e !~TRANSFERÍVEIS;

•

O alun~, professor ou servidor técnico administrativo é r~spo~sável por toda .e
qualquer atividade gerada a partir de sua identificação pessoal de usuário; ·

I

'

..

-

.

•

~ev:::::t:r~eração de qualquer informação eletrônica sem a devida identifi~

•

Todo o tráfego na rede da instituição é confidenCial;

~~ · .

.
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•

Os adm,inistradores .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 ·c.onforme a legislaÇão em
· ~igo!.
3·

BENS E SERVIÇOS DE TI

3.1
Disposições Gerais
3. (1. Todos os.bens .e serviços de Tecnologia dá Informação como: equipamentos, sof!Wares e prestação
de serviços por empresas contratadas deverão estar devidamente registrados e formalizados conforme os
procedimentos administrativos pérti~en1es e a legislação erri 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

Qu~lquer

equipamento que não pertença a unidade deve ser oficialme,nte informado ao. serviço ·qe

patrimônio e autorizado .Pelo chefe imediato ou diretor geral para uso dentro ~<;Js instalações do instituto .
.,
.
3.1.4 o· roubo, furto e: danos aos equipamentos e instalações do insti!uto são crimes, previstos nos Artigos:
155, 157, 163 e 312 do Decreto Lei n° 2.848 de Oi de dezembro de.1940- Código Penal Brasileiro.
3.1.5

Poderão ser utilizados como sistemas operacionais nos computadpres. desktop~ ·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, ?egundo os padrões de:
plataforma de hardware requerida,. versão do sistema, tipo de distribuição. e plena compatibilidade com os
I

serviços;de TI em operação no campus
...

.

•

,

'

e: ou necessidadesespecíficas de algum. setor do instituto, sempre

devidamente· autorizado pela chefia do setor e t:1omologados pelos setor~s de TI dos Campus.
3.1.6

Os setores de n dE;)verão manter um registro atualizado de todos o~ sistemas operacionais,' relação

de usuários e seus níveis de âcesso, aplicativos, equipamentos e serviços de TI contratados em wso no
'
.
.
· campus.
3.1.7 · Todas as aplicações constantes de nova aquisição de solução de. Tl deverão estar em acorqo com a
legislaç_ão vigente e .com os pàdrões estabelecidos pela DIGTI

~m

plena compatibi,lidade· 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 pénalidades da' lei;

.

·~·

~v

.
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3.1.9

Os setores de TI não. possuem autoridade nem permissão para

forne.~er

cópias de programas a

· terceiros;
3.1.10 A inobservância dos direitos de uso de programas computacionais será considerada intração
disciplinar de natureza grave, pÇJssivel ainda de ressarcimento dos prejuízos de qualquer_ natureza causados

à instituição;
3.2

· Da Utilização

·É dever do usuário· zelar peia co)lservação e utilização responsá~el de todos os equipamentos

3.2.1
.

'

'

disponíveis;
Cada usuário é responsável pelos equipamentos destinados a seu uso profissional e quê pertencem

3.2.2

a sua carga patr~monial;
A utilização dos equipall)entos deve seguir as recomendaç~es técnicas de seu fabricante em relação

3.2;3

. à instalação, utilização e manutenção;
3.2.4

A utilização de equipanientos destinados ao uso profissional de outros usuários somente poderá ?e r

·realizada com a autorização de seu éhefe imediato;
3.2.5

A expre·ssamente proibido a instalação ,de aplicativos e alterações· de configuração dos equipamentos

sem o conhecimento ~ autorização dos setores de TI. ·
,'

.

3.3

Da aqúisição

3.3.1

Os setores de TI deverão apoiar, no âmbito de sua co~pétêncià, 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
.
I

necessário; sólicitar suporte éle assessoramento técnico junto
à DIGTI, na Reitoria;
.

.

3.3.3

As necessid~des 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. característic·as 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

'd~ implantaçM da solução de TI tais com?:

. .

,

'

·

~

.

~J
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Àmbientais: Instalações físicas .e. ou. adequaÇões como salas e ou. racks; características das

•

instalações elétricas,· uso de no-breaks devidamente dimensionados, cabeaménto lógico, arcondicionado, seg~rança física das instalações, outras julgadas necessárias; .
•

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

•

Garantias técnicas;

•

Capacitação: treinamentos específic.os para os setores de TI e usuários;
'
.
Outras Qecessie::lades julgadas necessárias e não previstas pelos itens anteriores;

•

3.3.5 . Os setores de TI d~verão auxiliar .o setÓr qe patrin}ônio no momento d~ recebimento clos bens e ou

· serviços: de TI adquiridos, tomando todas, as providências que se fizerem necessárias de acordo com a
legislação vigente:
•'

"

'

. Da implantação
,

I

o

3.4.1

Após recebimento definitivo dos bens e serviços de TI pelas co.missões e ou setores responsáveis,
'

I

os setores de TI deverão se encarregar das atjvidades necessárias à. sua implantação, tais como: ins!alação ·
e configuraÇão dos equipamentos, aplica_tivos; aiocaÇão de espaço físico; política de senhas e níveis de ·
I·
I

:acesso

e disponibilização das informações nécessárias à implantação em caso de prés~adores de serviço

.. contratados, 'dentre outras providêndas necessár-ias à, entrega dos .serviços para os setores requisitantes.
3.4.2

As atívidades de implantação de qualquer soluçãÓ de TI,: tais como; instalação e configuração de

equ.ipafT1entos, sistemas e ou aplicativos, só poderão .ser feitas com deVido conhecimento e autorização:
• I

direção do campus, chefia dos setores envolvidos devidamente avalizado pelos setores de TI.
·'fll

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 hom~logada
· . pelo setor de TI ;,
3.4.4

A homologação d~ aplicatiltos equipamentos que .tratam do item anterior se dará p~los seguintes

critérios:
•

·Impactos de sua operação no

amb.ie.~te institucional tai~ como: com~atibilidade cômva

v .

infraestrutura existente, demandà de recursos computacionais, riscos à. segtJrança d
~ado~ 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 .. ~e este não fere qualquer

•

princípio legal ou norma em sua utilização; .
• · Outro -possível. risco não identificado pelos .itens anteriores e que. seja julgado
pertinente;
3.4.5. :Os requisitantes das demandas que tratam o item 3.4.3 da presente norma deverão fundamentar sua
·solicitação informando:
'

'

• . As razões para utilização das aplicações;
As vantag~ns para a administração pública a s.erem obtidas no uso. des:sas.

•

3.4. 6 ' :É vedado o uso de aplicatiyo e ou equ~ipamento, n·ão p'ertencente ao patrimônio do instituto, que por
qualquer razão:

•

Cause ônus financeiro pará sua implantação;

•

Seja incqmp~tí~el com a infraestrutura de TI existente no local de sua implantação;

Cau~e degradaçã~ de performanc~ do Çlmbiente cÔmputacional que comprometa o

•
1

funcionamento dos demais serviços ,da instituição;
•

Não possuam licenciamento lícito.- "software pirata";

•

Represente risco à segurança do ambiente.operacional; ·

•
3.4.7

.

Sua operação resulte em qualquer ilegalidade;

.

Caso o setor de TI julgue necessárip, poderá solicitar suporte de assessoramento técnico avançado

pa·ra DIGTI como apoio' à homologação de: equipamentos, sistemas, aplicações e ou serviços.
3.5

.

'

Da responsabilidade

3.5.1 ' Todo equipamento de TI patrir:noniado na unidade possui um responsável oficialmente cad<;Jstrado 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

v-

Os usuários dever~o verificar periodicamente sua 'carga patrimonial no sistema SUAP, a fim de

manter-se infofmaçõe~ consistentes;
.

.

,

·

~v

I
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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 (egislação_ em vigor.
I
!

.

3.6

Da manutenção

3.6.1.

A

~anJterição

dos equipamentos em garantia deverá seguir integralmente os procedimentos

previstos nos refer(dos contratos de man'utenção.
.

.

.

3.6.2 · O setor de· TI deverá atentar para os. prazos. de vigência das gar~ntias técnicas contratuais das

soluções de TI do campus e tomar fl.S medidas necessárias para a continuidade dos se~iços de manutenção,
.

\

'

'

'

sempre ,no âmbito de sua área de atuação;
3.6.3

A manutenção de equipamentos fora de garantia· deyerá ser fei;a ·exclusivame:nte por pessoas

devidamente autorizadas e capacitadas segu~do os requisitos técnicos da atividade, sempre atent<;indo para

I

I

•

I

as normas d~ segúrança do trabÇ~Iho em vigor;

I'

I

'

3.6.4

As solicitações de manutenção destinam.:se única e exclusivamente a equipamentos do campus;

I

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 ignoradàs;
3.6.6

O. acompanhamento das demandas de man~tençãó deverá ser feito exclusivamente atrav~s 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 qua[quer membro da administração pública fazer solicitações de manutenção e ou outras

demandas e interpelações sobre andamento de der:nandas ·diretamente aos colaboradores das empresas
contratadas prestadoras de serviços. Este dispositivo· visa evitar o estabelecimento de vínculo de
i

1

subordinação com .funcionário da contratada. (Art. 7° IN04/2014)
3.6.'8

•

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

'

·de serviços, deverá ser encaminhada primeiramente por ~-mail para o. setor de ,TI para apreciação é
providências. Quándo hoyver necessida?e, o setor de TI deverá atuar junto áo gestor do contrato para que
sejam tomadas as providências pertinentes para a solução da demanda ..
3.7

Dadoação

3.7.1

O responsável devera informar a intenção de doação à d)reção 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 infraestruturà de TI do campus; li - s(e estão em

..

condições

~e

uso;

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

•

Outro item necessário e devidamente justificado;

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

3.7.3

·DIGTI sobre
os itens de doação,
referente aos critérios
'
.
.
. listados no item anterior;
~

'

.

3.7.4

.

Son:~ente serão ·aceitos no campus equipamentos que; ria ocasião de suas doações, apresentem:.

compatibilidade técnica ·com os padr.õ~s de infraestrutura de TI do campus, boas condições de uso e que não
gerem despesas adicionais imediatas para sua operação;
O campus _somente poderá aceitar doações de bens após deliberação do setor de patrimônio e

3.7.5

direção geral;
·4

Gerenciamento dos dados

4.1

Disposições Gerais

4.1:1

Os dados dos usuários são gerenciados de forma individu.al (em nível de perf[l de usuários), ficando

facultativo ao mesm"o o cómpartilhamento dos dàdos.
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 f!1ediante a cadastro realizado pela DIGTI ou, em situação extraordinária,
pelo setor de TI do camp.us, em' grupo de suporte existente na base de dados de usuários da instit.uição;
4.1.3

~.dever do usuário manter. cópias de segurança de seus dados: e arquivos· pessoais;

4.1.4

A cópia de segurança deverá ser efetuada em r;nídia adequada e guardada· em local seguro e

ap(opriado;
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 dua~ -cópias de segurança guardadas
em locais distintos;
4.1.6

É'importante que as cópias de segurança sejam mantidas atualizadas;

4.1 T

Caso a unjdade ~i$ ponha de infraestrutura para armazenamento e ou backup de arquivos e, caso

. ·haJa fornecimento deste serviço pelo setor de TI, este se
5

RecurSos compartilhados

·

·

toma~á responsáVel pelos dados existenteS; '~
•

.

~J
010.000.065.242

\

·.·

.

.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

'

· ..

INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.I\ÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR ·
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5.1.

Disposições

·

5.1.1

C~da campus conta com dispositivos de armazenamento para compartilhamento de dados. Para· seu

· uso deverá ser f~ita solicitação via formulário ou e-mail para o setor respoilsável;
i

.

!

5.1.2

üs dispositivos de am1azenamento 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 _empréstim'o é de re-sponsabilidade do solicitant.e

e

dever~

ser

c~nsiderada

infração disciplinar de natureza leve, passível, ainda,. de ressarcimento dos

P.rejuízos, de qualquer natureza, causados à instituiÇão;

I

5.1.4

A não devolução do dispositivÓ 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 preench.imento de termo de entrada
vistoria r.ealizada: pela e.quipe técnica· dÇI unidade;

i

I
I •

5.1.6

esaída de ~quipamentos, passando por

·

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 duplicadás ou cópias
(/j

desnecessárias;
-~5.2.2

Sua. operaçã~ avançada d~ve ser realizada equipe especializada a fim de evitar danos ao

. equipamento;
(f

•

•

'

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; obedece~do os. seus limites ~e
conhecimento;
5.2.4 . Quando observadoqualquer problema no eq~iparhento por parte do usuário, este deverá desligar o

equipamento
existente no SUAP;
"
. e realizar ab.ertura .de chamado. na central de serviços
.
5.2.5

O usuário não de~erá utilizar pa·péis com especifi~açõ~s diferentes dos' padrões da impressora,

deverá remover clipes e grampos das fo.lh,as re-utilizadas nas impressões, evitandb dpnos. às peças do
.
.
· equipamento;
.

5.2.6

'

I

Tqda impressão em g_rande quantidade dever~ ser comunicada ao chefe do setor para fins de

.

010. 000. 065.242

•

MINISTÉRIO DA EDUCAÇ_ÃO
INSTITUTO F.EDgRAL DE EDUCAÇÃO, .CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARA~HÃO ,
.
CONSELHO SUPERIOR
I

. 5.2.7 · Quando da necessidade de reposição de suprimentos, esta deverá ser realjzada pelo usuário com
Cjpoio da.equipe técnica da unidade, obedecendo ~eus limites de conhecimento;
5.2.8

Asolicitação de ·supriméntos ~e verá ser realizada atr~vés do sistema SUAP, no menu administração,

item almoxarifado e sub item requisições; ·
5.2.9 · O setor de i_nformática poderá coópe;ar durante

6 processo para aquisição de novos suprimentos

"

apresentando o termo de referência conforme modelo da impressora;
5.2.1 O

~m se tratando de impressoras proprietárias, e a ~m de se ~vi ta rjranstornos e interrupç~o do serviÇo '

. de impressão, o responsável pelo almoxarifado deverá.informar ào chefe do s.etor 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;

5.2.1~ · Em se tratando de impressoras alugadas, ~ em' se tratando de unidade remota, e a fim de se evitar
transtornos e interrupção dos serviços de impressão, ~ 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 chàmado com a terceirizada
para fornecimento dos suprimen~os

epeças;
..

5.3

Dos arquivos

5.3.1

Podera .ser disponibilizado pelo setor d~ TI o ~erviço de compartilhamento de arquivos em rede

. quando for viável sua. implantação.

Os compartilha~entos· serão configurados como diretórios ou

pastas

disponíveis a todos os setores pela rede conforme a necessidade do setor. Como padrqnizaçã"o, os diretórios
compartilhados deverão seguir as seguintes regras básicas: ~
•

O nome do diretório compartilhado deverá ser a sigla do setor responsável por sua
utilização; sémpre em letras minúsculas;

•

O controle de acesso será feito pof 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, sub~iretórios é démai_s ajustes deverão ser solicitados via
central de serviços pelo chefe do setor cliente;
O setor de TI só poderá reali~ar qualquer operação nos diretórios compartilhacjos

•

mediante
solicitação da chefia do setor, salvo em .caso específicos" devidamente
.
.
justificados;
A utiltzação dos compartilhamentos é de estrjta responsab[lidade dos setores clientes. O setor de TI

5.3.2

deverá manter informações de Jog para· identificar a responsabilidade por perqa de informação causada por
mau uso do recurso.
5.3-.3
.

Só p.oderão ser armazenadas nos servidores do IFMA ar~ uivos com objetivo institucional. É vedado
~

.

'

' '

o armazenamento de arquivos particulares ou que não tenham relação com a área atuação profissional do
~e to r;

5.3.4
! .
i

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

periodiéamente r~mover arquivos desnecessários e ou duplicados para l'ib~ração de espaço~
;5.3.5

Visando compatibilizar as limitações para o armazenamento dos arquivos com as

nec~ssidades

dos.

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

•

Capa.cidade máxima de espaço .permitido.para o armazenamento dos arquivos do
setor;
I

•
5.3.6

Os tipos de arquivos p~rmitidos para os compartilham~ntos;

O setor de TI poderá a qualquer tempo remover arquivos do servidor que:
• ·Representem risco à segurança;
•

5.3.7
'.
'

Estejám em desacordo com as políticas de tipos permttidos;

O. setor de TI pod,erá a qualquer .tempo. solicitar à ch~fia do setor responsável pelos· arquivos

autorização para auditoria de arquivos q'uando houver indícios de .conteúdo ilegal ou sem

rei~Ção

com os

· objetivos institucionais;

6

6..1 ·

DAS POlÍTICAS DE BACKUP

Disposições gerais
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É de inteira responsabilidade do setor de TI

6.1.1

a elaboração, implementação e gerenci~rriento ;das

políticas de backup do data center do campus;
•

. 6.1.2

'I

~

~

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

todas as informações que estejam sob sua respons9bilidade;
,

..

6.1.3

Na elaboração das políticas de backup deverão ser considerados:

'i

•

Meio de armazenamento: equipamento, mídia e aplicação de gerenciamento

I

I

necessário à execução das políticas de backup;
• ·· Periodicidade.de execuçã.o: diário, semanal, quinzenql, etc) ; ·
•

Tipo:-incremehtal, diferencial, total, outros;

•

Redwndância: quantidade de unidades de backup simultân~as

• . Segurança: locais de ármazenamento dos backups; •

.

6.1.4

.

Caso julgue necessário, o set?r de TI poderá solicitar à DIGTI suporte de assessoramento avançado

para elaborar e.implantar suas políticas de backup;
'

7

.

,

.

'

REDE DE COMPUTADORES .

Disposições Gera_is ·

' 7.1
o

7.1.1

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

DIGTI;
7.1.2

Aadministração~

ma_nutenção dà infraestrutura de rede local dos campi é de responsabilidade. do

setor de TI de cada campus;.
.7.1.3 · É prÓibida 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 ~er oqservadas e seguidas todas as orientações técnicas fornecidas pela Coordenação de

Redes e Infraestrutura e·m relação às políticas de seguraflça e padrões da rede institucional, salvo em situação

espec:fica

7.2

devidam~nte justm~ada;

Das conexões com a internet

.

.

~

~J'
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· 7.2.1 . " O setor de TI é rE)sponsável pelo rrionito~~mento das conexÕes· de internet e abertura- de chamados

.

- de suporte técnico ou tickets com a o·peradora do serviço para manutenção;
· 7.2.2

A Rede Nadonal.de Pesquisa - RNP é responsável pelo fornecimento de especificaÇões técr)icas

· 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 ·poQto a ponto para seu ponto de presença;
.
.

7.2.4

É de. responsabili9ade do campus a contratação de llnk alternativo de conexão com a internet pàra

.

.

contingência e ou balanceamento de

'

carga~

7.2.5. O setor de TI é responsável pelo fornecimento das

especificaçõe~

técnicas para contratação de

conexões de internet para contingência;·

.

.

'

7.2.6 ' É de responsabilidade do campus o custeio das conexões. de internet para contingéncia e ou
'
.
balanceamento de carga;
7.2.7

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

assessoramento avançado aos campí dur,ante a criação das especificaçÕes técnicas para contratação dé
novas conexões com a internet para

coriting~ncia;

7.3

Da infraestrutura da rede local.·

7.3.1

ADIGTI é o setor responsável pela normatização e padronização dos recursos de TIC no âmbito dq

IFMA, com a responsabilidade pela.elaboração dos:

7.3.2

•

Padrões de serviços;

•

Topologias;

•

Modelos'de implantação, ~peração e manutenção;

•

Normas operacio~ais e de segur_anças;

~

Treinamento;

Baseado . rias normas, diretrizes e recomendâções. previstas do item anterior, será de

· responsabilidade dos ' setores .de TI o levantamento das necess-idades, adequações, implantação e·
manutenção da infraestrutura física da rede de seus respectivos campi. ~

· ·

'

Q_

-

7.3.3 · Será de responsabilidade da DIGTI o levantamento das necessidades, adequações, implantaçã~ e ~r

manutenção da infraestrutura tísica da red8 da Reitoria.

~

J

1
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7.3.4 · Quando julgado .necessário, podérá ·ser contratada empresa para prestação de serviço de
implantação de recursos físicos da ;ede 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 res.ponsável pela ·implantação, gerenciamento; operação e manutenção dos seriliç~s ·
de rede fornecid,os r:>elos respectivos data centers de suàs instalações de lotação;
I

7.3.6

!

Os serviços de.rede fornecidos para todo o instituto de forma céntralizada e. alocados no data center
~

principal do~nstituto 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 Tl.dos campi.
· 7.3.8
I

•

Os acessos aos serVidores é ativos de rede, interfaces de gerenciamento dos sistemas e instalações

·,·

'

dos data éenters dos campi e Reitoria do instituto, só poderão ser realizados por pessoal devidamente

~bjetivo esp'ecifico devidamente ju~tifica.do, ser:npre com a deviga supervisão de membro do
setor .TI do cam,pus o'u da.DIGTI, respeitando-se todos os protocolqs de segurança previstos nas normas :em
autorizado, com

·vigor;
A manutençãÕ de .tóda a infraestrutura física dàs redes locais do· in~tituto deverá ser realizada por

7.3.9

profissionais qualificados, devidamente autorizados e obedecendo a todos os. procedimentos de segurança
previstos nas normas técnicas e legislação em vigor.
7.3.1 O Todas as· normas e procedimentos estabelecidos pel_a DIGTÍ deverão estar em conformidade com os .
padrões, normas. técnicas e. boas práticas nec,essárias para implantação da infraestrutura de serviços de TI
previstos na legislação em vigor;
7.~

·Dos' equipamentos de rede

7.4.1

.

A aquisição dos equJpamentos de rede deverâ ser realizada conforme as oriéntações do item "da

aqLti~.ição"

7.4.2

.

'

disponível na página oito deste documen!o; .

A manutenção dos equipamentos de rede deverá ser re.alizada conforme as. orientações do item "da

manutenção" disponível na pagina nove deste documento;
Quanto a.o tombame~to dos equipamentos de rede, deverá ser realizada co,nforme as orientaçv-es
o

7.4.3

item "da responsabilidade" disponível na página nove deste documento;
'

'

.

.

·

.

.

~~
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7.4.4

.

Quando dorecebimento 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 autorizàdos e obedecendo a iodos os procedi~entos de segurança· previstos nas
I

·

·

·i

normas técnicas e legislação em vigor.

7.4.6

O setor de TJ é ó responsável pela insta.lação, gerenciamentG, operação e manutenção dos

equipamen~os de réd~ pertencentes ao seu resp~ctivo campus;

7A7 . A DIGTI é responsavel pela instalação, gerenciamento, operação e manutenção dos equipcl'mentos
de rede pertencentes à Reitoria e ao data center central do instituto;

7.4.8 ·É de f:S)SponsabiÍidade da DIGTI o assessoramento, suporte técnico
. avançado e treinamento básico ·
.

aos setores de TI dos Campus quanto a instalação,, operação, g-erenciamento e manutenção dos·
equiparl)entos de rede dos campi;.

.

:

7.5

~as normas de endereçamento IP

7.5.1

Para
enclereçamen.to de ativos
de rede, impressoras,/ microco-mputadores e demais equipamentos,
.
.

~

deverá ser utilizado. o plano de endereçamento IP disponibilizado pel9 DIGTI;

7.5.2

A fim de manter-se a padronização de

~.omenclatura

\li

de qosts, deverão ser aplicados os endereços·

IPq reservados conforme às tabela~: dois e três ~m anexo;
.

7.5.3
7.5.4
i.

'

De'verá ser respeitada a faixa de endereçamento IP reservada conforme a tabela um em anexo;
.
"
.
Qualquer outro serviço não disponível na tabela três deste documento, caso da necessidade de sua.

instaláção, deverá ser encaminhado um co~1Unicado formal para a coordenação de redes e infraestrutura;

'

.

.

7.6

Do acesso ao conteúdo das redes

7.6. f

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

razão ·venha a preju'dicar ou denegrir a imagem da instituição; ·

T.6.2.

É proibida a utilização da Internet para cópi~s 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 classific~do como restrito pel~as

normas em vigor, bem como:

·

J''

~.
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•

Tentativas de fraudar autenticação de usuário ou. s~guranÇa de qualquer servidor,
rede ou conta;

•

Tentativa·de ?Cesso: aos dados de administràção dos sistemas;

• ·.Tentar conectar-se a um servidor o~ conta cujo acesso não seja expressamente
. autorizado ao usuário;
• · Utilizar-se de aplicativos ou técnicas de intrusão - "haçking", visando colocar

à

. prova e ou.comprometer a segurança das redes institucionais por qualquer razão;
•

!

7.6.4

·Qualquer tentativa ou u.so de ferramenta, aplicativo ou técnica 'que objetive o acesso não .autorizado

aos recursos de gerenciamento da rede institucional, qu~ cause degradaç~o de performance dos serviços,

.

.

perda ou furto d,e informação, quebra no princípio da confidencialidade pela divulgação de conteúdo sigiloso
e outras con.sequências negativas ao bom andamento das atividades do IFMA, serão coQsiderados
·sabotagem, estando sujeitas às penas da lei; ·
7.6.5 . . As regras para acesso à inte~net e demais recursos da rede obedecem às diretrizes definidas na

Políticas ç!e Segurança e Comunicação - POSIC da instituição;
7.6,6

Todos as. aplicações que serão utilizadas para acessar conteljdos e recursos providos pela ré.de

ins.titucional 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 infra~strutura ·da

rede;

7.7.2

Os professores; técnicos administrativos e funcionários de empresas~ confratadas devidamente
'

'

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

. 7.7.3

Em caso de campi, sede ou paio de ensino a distância- EAD; os alunos deverão utilizar a rede sem
'

.

.

fio de identificação "IFMA_ACAD" para conexão de dispositivos wir~less e conexão com a lnfernet;

7.7.4 · Os visitantes deverão utilizar a rede sem fio de identificação "IFMA_VISITANTE"para conexão de .
õ

i.
j

1

,

.~

dispositivos wireless e conexão com a Internet; ·

.7.7.5

O acesso dos vis.itantes será autorizado por ticket, mediante a cadastro junto a pessoal çutoriz~o,L/

onde deverão ser fornecidos nome completo e CPF;

.

·

.

.

.

·

\ },..).
o
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. 7.7.6

Senhas ou tickets para acesso á 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;

'i

7.'8

'Do uso dó e-mail . ~

7.8.1. Toda a comunicação feita através. de. e-mail institucional é document9 oficial é seu remetente

· responderá legalmente pelo teor de .soo conteúdo perant~ a administ~aç~opública segundo os princípios da: •
legalidade, confidencial!dade, 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 nãó tenha objetivo institucional é vedado
e seu rernétente.sujeito às penas previstas na legislação ~m 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-f!lails de difusão para d~centes.e ou servidores administrativos devem t~r inter.esse insti.tuCionéll e

seu conteúdo deve ser relevante para ambos;
7.8.5

E-máils ·de caráter suspeitos ou desconhecidos não deverão ser abertos, respondidos ou
I

· encaminhados, devendo o suporte técnico ser acionado de imediato para proceder verificação quanto a

· existência de softwares maliciosos;
7.8.6 · Arqu!vos .anexos não deverão ser abertos ou re-anexados e ou re-enviàdos para remetenws /.

desconhecidos ou suspeitos;
I
I

V.

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

.

I

'

chamado na·central de serviçÔs;
7.8.8 . Novas eontas de e~mail
. só poderão· ser cadastradas pelo gestor de. e-mails instituCionais da DIGTI;
'

'

7.8.9

As regrás para acesso e utilização do e~mail institucional obedecem às diretrizes definidps na política

de segurança e c;omunicação c POSIC da instituição;

8

SISTEMAS·

..

'"•·

i.
i

I

8.1

Dispósiçôes Gerais

8.1.1

É obrigado ao usuário a utilização do sistema SUAP para gerenciamento .de proCE?SSQS, almoxàrifado,

·frota, controle
central de serviços e os demais módulos oferecidos;
.
. de patrimônio,re_serva de salas, protocolo,
.

I

i•

8.1.2

As solicitações para cadastro de professores no sistema acadêmico deverão ser realizadas através

de chamado aberto na centr,PI de serviços;

-.

8.1.3

As solicitações para suporte ao sistema de avaliação de projetos de pesquisa- SAPRO deverão ser

realizadas através de chamados abe'rto lia central de serviços; :
8.1.4

As solicitações para dúvidas e informações sobre o sistemaSUAP para dispositivo$ móveis deverão
'

I

~

•

'

•

ser realizadas através de chamados aberto na central de serviços;·
8.1.5

As solicitaçôes para informar problemas sobre: leitores digitais, terminais ~ instalação de novos ·

terminais de ponto, refeitório e c~aves deyerão ser realizadas através de chamados abertos na central de
serviços;

9

SERVIDORES DE REDE;

9.1

Disposições Gerais

9.1.1

A solicitação par;a cr,iação de servidores virtuais para hospedagem .de serviços de rede deverá ser

·realizada exclusivamente através da abertura de chamados na ~entrai de serviços;
9.1.2

Quanto à instalaÇão, operação, gerenCiamento e manutenção dos servido'res do instituto, deverá ser ·

obseNa_do o previsto no item 6.3 Da infraestrutura da rede local, da presente norma;
10 S_EGURANÇA
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11
11.1

!

Deverão· ser seguidas as Políticas de Seguranç~ da InformaÇão e éomunicações - POSIC
.

"

..

.

.,

.

DA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS· '
. Disposições ·gerais

11.1.1 O acesso à os laboratórios de infoqnática deve ser contr~lado, tendo seu uso permitido ·somente por
~usuários autorizados e com supervisão;

,i
!

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 técnic~ de laboratório

á. verificação de todos 'os equipamentos antes e após se~ uso;

.11.1.5 É.dever do técniGo de laboràtório ou setor pedagógico a abert~ra de chamado para resolução de

quaisquer problemas referentes aos equipamentos dos laboratórios;
12 PENALIDADES .
. 1'2.1 · ·Disposições Gerais
12.1.1 A violação das normas ,ou políticas de segurança da informação implicàrá na aplicação das

penalidades previstas na legislação em vigor;
12.1.2 Será realizado o bloqueio do acesso do usuário, caso seja detectado Liso inde.vido com o intuito de

prejudic.ar andamento dos. trabalhos ou de pôr em risco a imagem da instituição;

12.1.3 O uso indevido dos ~ecursos de tecnologia da informação implicará em processos administrativos;
1.3 DA PADRO~IZAÇÃO DOS SISTEMA~ DE INFORMAÇÃO

13.1 . Disposições Gerais
13.1.1 O desenvolvimento de novas demandas sistêmicas deverá ser real.izado pela Equipe de

·Desenvolvimento de Sistemas da DIGTI, sempre que pos~ível integradas ao sistema SUAP, utilizando-se as
tecnologiasPython 2.7.X, Django 1.9.X e banco de dados Postgresqi9.X.
13.1.2 .outras tecnologias podem 'ser

'"

especificadas a~ima.

utili~adas ~penas quando não puderem ser atendidas éqrn as

Co~o por exemplq o t~rminal de ponto e chav.es qu_e foi desenvolvido em Java. O ppr~al t_,.-

do IFMA também é desenvolvido em outra linguagem (PHP) por ter sido desenvolvido utilizando um C~ -

... ,

.

.

.

~J

I
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(Content Management System) des~nvolvido nesta linguagem, no entanto o mesmo possui diversos pontos _de integração.com a solução sistêmica SUAP.

13.1·.~ A integração da solução sistêmicà com outros sistemas locais, só poderão ser realizadas através de

.

.

i

.

WebServices, não podendo haver conexão direta com o servidor de banco de dados. ·.

!

I"

.:
:

•

,,

.
disponibilizado no datacenter do IFMA. Cada desenvolvedor deverá' ter suas próprias credenciais e to"do

•

13.1.4 Como repositório de códigos-fonte deverá ser utilizado a solução GIT com gerenciador GITLAB,
.

-

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

código alterado_ deverá ser revisado por ~m ou mais gestores. do projeto para que possa ser aprovado e só
então ser colocado .em produção.
1_3.1.5

ds campi poderão desenvolver soltJções espeCíficas para os mesmos desde que possuam pessoal

capacitado e disponível, além de infraestrutura_ própi"ia para hospedagem. Tais soluções deverão ser
peculiares .ao ·campus e não deve haver solução eqt,Jivalente desenvolvid~ pela _·qiGTI.

No- entanto, .

.recomenda(TIOS fortemente. a concentração dos esfor~os 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 soluçã9
sistê'mica, o campus estará descúmprindo o estabelecido pela Portaria N° 3.518, de 29

d~

.que instituiu
.o SUAP. co~o Sistema Unificado no âmbito da Administração
do IFMA
.
.

outubro de 2014

etambém

es!ará

atrasando o cumprimento. da meta de "Im-plantar 100% do Sistema Unificado de Administração_ Pública
(SUAP), em todas as unidades do IFMA, até o a'no de 2018" presente PDir 2014-2018 do IFMA.
•

I

13~ 1. 7 Caso o. campus tenhá desenvolvido al~úma solução na existência de equivalente si~têmica integrada
. ao SUAP, a DIGTI não se respónsab(lizara pela integração de dados destás .soluçõ~s desenvolvidas com a
solução sistêmica homologada ..
· 13.1.8 Caso desejem utiÍizar a infraestrutura da Reitoria para hospedagem destas soluções es'pecífi~as
· devem nos consultar previamente da possjbilidade e quais tecnologias podem ser utilizadas.
13.1.9 Caso seja algo que deverá ser útil para outros campi deve sêr desenvolvido na solt~ção sistêmica
SUAP pela equipe da DIGTI, caso contrário em hipótese alguma será possível fornecer a ·solução nem dar

.,

·suporte aos cam'p(nesta solução.

1

.

!

I

I
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