
RESOLUCÂĂO N." 1032, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCACÂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO, no uso 

de suas atribuicâes regulamentares e, considerando a decisăo do Conselho Superior na 

reuniăo do dia 5 de novembro de 2013. resolve: 

Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo, referente ao 

bienio 2013-2014, na forma do anexo. 

Za OIM eee. 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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APRESENTACAO 

Este documento tem por objetivo balizar as acăes de Tecnologia da Informacâo (TI) no 

âmbito do Instituto Federal de Săo Paulo (IFSP), apresentando os principios e diretrizes 

de TI, sua estrutura atual, o inventărio de necessidades. os plano de metas e aces, o 

plano de gestăo de pessoas, o plano de investimentos em servicos e equipamentos, o 

plano de gestăo de riscos e os fatores criticos de sucesso. 

Todas as acâes de TI do IFSP deverâo estar em consonância com este Plano Diretor de 

Tecnologia da Informacăo (PDTI). que possui validade ate o final de 2014. 

O IFSP encontra-se em periodo de transicăo. com uma nova equipe gestora na reitoria. 

Um dos desafios encontrados foi o fato de năo haver um PDTI vigente para o ano de 

2013 e, nesse sentido, optou-se por elaborar-se um documento com foco na TI da 

reitoria (para o ano de 2013); esse documento, permitindo uma posterior discussăo com 

os campi, embasară as revisdes do PDTI para 2014. 

Por este documento estar em sua primeira versăo, pode-se considerâ-lo como năo 

concluido e. para que o objeto de seu planejamento se mantenha alinhado com a politica 

institucional, considerar-se-ă a possibilidade de sua revisăo ao final do primeiro 

semestre de 2014, bem como quando houver alteracăes nos regimentos ou no Plano de 

Al 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

tn
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1 INTRODUCAO 

Os institutos federais estăo em constante expansăo, com uma pluralidade de cursos 

distribuidos por diversos campi e p6los de apoio presencial. Isso leva ă necessidade de 

uma estrutura academica e administrativa robusta para planejar, gerenciar e executar as 

ac6es que manterăo as atividades dos institutos. 

Para oferecer um suporte adequado ă demanda cada vez maior de recursos de tecnologia 

da informacăo, a ârea de TI precisa organizar-se de maneira eficiente e eficaz. 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo (PDTI) & um instrumento 

de diagnostico, planejamento e gestăo dos recursos de TI. 

O PDTI visa a orientar o planejamento das acăes de TI em toda a instituicăo. Atravâs do 

planejamento, s possivel definir as prioridades e organiză-las em metas. Os objetivos 

deste trabalho săo: 

e  Elaboracăo do Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo; 

e  Levantamento dos sistemas administrativos, gerenciais e de suporte disponiveis 

para a gestăo dos negocios do IFSP; 

e  Levantamento das necessidades e oportunidades para insercâăo de recursos de TI: 

e  Definicăo de metas para aârea de Îl. 

Este PDTI estă em consonância com o PDI, alâm de conter informacses sobre acăes que 

envolvem o planejamento para a execucăo das politicas adotadas para contratacăo de 

solucăes de TI, seguranca da informacăo, capacitacăo dos recursos humanos e 

Ju 
melhorias na gestăo de TI. 

PDTI 2013-14 6



Aprovado pela Resolugăo n,” 1032, de $ de novembre de 2013 

2 TERMOS E ABREVIACOES 

ABNT Associacăo Brasileira de Normas Tecnicas 

ATI Assessoria de Tecnologia da Informacăo 

DIR Diretoria de Infraestrutura e Redes 

DSI Diretoria de Sistemas de Informacăo 

E-PING Padroes de Interoperabilidade de Governo Eletrânico 

ESR Escola Superior de Redes 

FORITI Forum de Gestores de Tecnologia da Informacăo e da Comunicacăo 

GDI Gerencia de Desenvolvimento Institucional 

GST Gerencia de Suporte e Treinamento 

IN Instrucăo Normativa 

IFSP Instituto Federal de Educagăo, Ciencia e Tecnologia de Săo Paulo 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PDII Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo 

PRD Pr6-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

RFID Identificacăo por radiofregiiencia 

RNP Rede Nacional de Pesquisa 

SETEC Secretaria de Educacăo Profissional e Tecnol6gica 

SIGA Sistema Integrado de Gestăo Academica 

SLTI Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacăo 

PDTI 2013-14 
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SUAP Sistema Unificado de Administracăo Publica (IFRN) 

SWOT Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats 

TCU Tribunal de Contas da Uniâo 

TI Tecnologia da Informacăo 

VOIP Voice over Internet Protocol 

Ow 
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3 METODOLOGIA APLICADA 

A metodologia aplicada para a construcăo do PDTI do IFSP foi baseada no Modelo de 

Referencia 2011-2012, elaborado pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da 

Informacăo (SLTI). 

Cronograma de elaboracăo do PDTI: 

  

  

  

  

  

  

    

Fase 2013 

julho agosto setembro outubro 

Organizacâo X 

Preparacăo X X 

Diagn6stico X 

Planejamento X 

Finalizacăo X             
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4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Inicialmente, tr&s documentos balizaram a confeccăo do PDTI: a IN-4 e os acârdăos 

2094/2004-TCU e 1.521/2003-TCU. 

A Instrucăo Normativa da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacăo n” 04 de 19 

de maio de 2008. artigo 2%. inciso X, define que "PDTI € o instrumento de diagnostico, 

planejamento e gestâo dos recursos e processos de Tecnologia da Informacăo de um orgâo 

ou entidade". 

O acordăo 2094/2004-TCU firmou o entendimento de que todas as aquisicâes devem ser 

realizadas "em harmonia com o planejamento estrategico da instituicăo e com seu plano 

diretor de informatica, quando houver, devendo o projeto băsico guardar compatibilidade 

Com essas duas pecas, situacăo que deve estar demonstrada nos aulos referentes as 

aquisicoes". 

O acordăo 1.521/2003-TCU relata que "6 inconcebivel que se inicie o processo de 

informatizacăo sem se proceder ao levantamento previo de necessidades, que seja 

realizado em harmonia com o planejamento estrategico da instituicăo e seu plano diretor 

de informătica”. 

Os PDTIs do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2010-2012). Instituto Federal de 

Săo Paulo (2010). Instituto Federal Baiano (2010-2013). Instituto Federal de Roraima 

(2012-2013) e Instituto Federal da Paraiba (2012) foram consultados para se ter uma visăo 

de como outras organizacâes tinham elaborado seus PDTIS. 

Al&m dessas citadas anteriormente, outras referencias foram usadas: 

Constituicăo da Republica  Federativa do Brasil de 1988, disponivel em 

<http://mwww.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em julho de 

2013. 

Criterios de Sustentabilidade Ambiental. Instrucăo Normativa SLTI 01/2010, disponivel em 

<http://www .licitacoessustentaveis.com/2010/01/in-sltimpog-n-01-de-19012010.html> 

Acesso em julho de 2013. A) 
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e-PING - Padrăes de Interoperabilidade de Governo Eletrânico 2011. disponivel em 

<https://www.consultas.governoeletronico.gov.br/ConsultasPublicas/consultas.do?acao=exi 

bir&id=67> Acesso em julho de 2013. 

Gestăo de Seguranca da Informacăo. Instrugăo Normativa GSI/PR n” 1, de 13.06.2008, 

disponivel em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/72703.html> Acesso em 

julho de 2013. 

Sistema de Administracăo dos Recursos de Informacăo e Informătica. da Administracăo 

Publica Federal. Decreta 1048/1994, disponivel em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1048impressao.htm>  Acesso 

em julho de 2013. 

SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMACÂĂO. Estrategia Geral 

de Tecnologia da Informacăo 2011-2012, disponivel em 

<http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/estrategia-geral-detecnologia-da- 

informacao-egti-2011-2012> Acesso em julho de 2013. 

SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAGĂO. Guia Prăâtico de 

Elaborațăo do Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo, v.1.0, disponivel em 

<http:/Awvww.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/download/file/Guia de ElaboraYoC3%A4A7%C3% 

A3o_de PDTI_ v1.0 - versao digital com capa.pdt> Acesso em julho de 2013. 

SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAGCĂO. Modelo de 

Reterencia 2011-2012, disponivel em <http://sisp.gov.br/> Acesso em julho de 2013. 

O 
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5 PRINCIPIOS E DIRETRIZES 

Os principios e diretrizes que buscam o alinhamento das acâes da ârea de TI com os 

principios do IFSP e com as politicas governamentais de conhecimento publico săo 

apresentados na tabela a seguir. 

  

  

  

  

  

ID Principios e Diretrizes Origem 

PDOI | A aquisicăo de bens e servicos de tecnologia da | Decreto n” 7174/2010 

informacăo deverâ ser precedida de elaboracăo 

de  planejamento da contratacăo. incluindo 

projeto bâsico ou termo de referencia, contendo 

as especificacăes do objeto a ser contratado. 

PDO2 | Todas as contratacâes de servicos, continuadas | Instrucăo Normativa 

ou nâăo, deverăo ser precedidas de planejamento, | SLTI/MPOG n* 02/2008 

em harmonia com os documentos que orientam o | Instrucăo Normativa 

planejamento estrat&gico da instituicăo. SLTI/MPOG n* 04/2010 

PDO3 | As especificacoes para a aquisicăo de bens, | Instrucăo Normativa SLTI 

  
contratacăo de servicos e obras por parte dos 

Grgăos e entidades da administracăo publica 

federal direta, autârquica e fundacional deverăo 

conter critârios de sustentabilidade ambiental, 

considerando os processos de extracăo ou 

fabricacâo, utilizacăo e descarte dos produtos e 

materias-primas.   
ne 01/2010 
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PD04 Aos demais 6rgâos e entidades da Administracăo 

Publica Federal. direta e indireta. em seu âmbito 

de atuacăo, compete: 

|. coordenar as aces de seguranca da informacăo 

e comunicacâes; 

II. aplicar as acoes corretivas e disciplinares 

cabiveis nos casos de quebra de seguranca; 

III. propor programa orcamentârio especifico 

para as acoes de seguranca da informagăo e 

comunicacăes; 

IV. nomear Gestor de Seguranqa da Informacâăo e 

Comunicacâes; 

V. instituir e implementar equipe de tratamento e 

resposta a incidentes em redes computacionais; 

VI. instituir Comit& de Seguranca da Informacăo 

e Comunicacâes: 

VII. aprovar Politica de Seguranca da Informacăo 

e Comunicacăes e demais normas de seguranca 

da informacăo e comunicacăes; 

VIII. remeter os resultados consolidados dos 

trabalhos de auditoria de Gestăo de Seguranca da 

Informacăo e Comunicacăes para o GSI. 

Instrucăo 

GSIPR n 1, 

Junho de 2008 

Normativa 

de 13 de 

    PDO5   Art. 1” A  estruturacăo, a elaboracăo, a 

manutencăo e a administracăo dos sitios na 

internet dos 6rgăos e entidades da Administracăo 

Publica Federal regem-se pela Resolucăo n” 7.   Resolucăo n” 7, de 29 de 

julho de 2002     
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5 PRINCIPIOS E DIRETRIZES 

Os principios e diretrizes que buscam o alinhamento das așâes da ărea de TI com os 

principios do IFSP e com as politicas governamentais de conhecimento publico săo 

apresentados na tabela a seguir. 

  

  

  

  

  

ID Principios e Diretrizes Origem 

PDOI | A aquisicăo de bens e servicos de tecnologia da | Decreto n” 7174/2010 

informacăo deveră ser precedida de elaboracăo 

de  planejamento da contratacăo, incluindo 

projeto băsico ou termo de referencia, contendo 

as especificacoes do objeto a ser contratado. 

PDO2 | Todas as contrataces de servicos, continuadas | Instrucăo Normativa 

ou nâo, deverăo ser precedidas de planejamento, | SLTI/MPOG n? 02/2008 

em harmonia com os documentos que orientam o | Instrugăo Normativa 

planejamento estrategico da instituicăo. SLTI/MPOG n? 04/2010 

PDO3 | As especificacoes para a aquisicăo de bens, | Instrucăo Normativa SLTI 

  
contratacăo de servicos e obras por parte dos 

Grgăos e entidades da administracăo publica 

federal direta, autârquica e fundacional deverăo 

conter criterios de sustentabilidade ambiental. 

considerando os processos de extracăo ou 

fabricacăo, utilizacăo e descarte dos produtos e 

materias-primas.   
n2 01/2010 
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RESOLUCÂO N." 1037, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCACĂO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO. no uso 

de suas atribuicăes regulamentares e, considerando a decisăo do Conselho Superior na 

reuniăo do dia 5 de novembro de 2013, resolve: 

Aprovar o Regulamento para Realizacăo de Atividades Docentes 

Esporâdicas, na forma do anexo. 

[i NOU 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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APRESENTACĂO 

Este documento tem por objetivo balizar as acoes de Tecnologia da Informacăo (TI) no 

âmbito do Instituto Federal de Săo Paulo (IFSP), apresentando os principios e diretrizes 

de TI, sua estrutura atual, o inventărio de necessidades, os plano de metas e acâes, o 

plano de gestăo de pessoas, o plano de investimentos em servicos e equipamentos, o 

plano de gestăo de riscos e os fatores criticos de sucesso. 

Todas as aces de TI do IFSP deverăo estar em consonância com este Plano Diretor de 

Tecnologia da Informacăo (PDTI), que possui validade ate o final de 2014. 

O IFSP encontra-se em periodo de transicăo, com uma nova equipe gestora na reitoria. 

Um dos desafios encontrados foi o fato de năo haver um PDII vigente para o ano de 

2013 e, nesse sentido, optou-se por elaborar-se um documento com foco na Ti da 

reitoria (para o ano de 2013); esse documente, permitindo uma posterior discussăo com 

os campi, embasară as revisses do PDTI para 2014. 

Por este documento estar em sua primeira versăo, pode-se consideră-lo como năo 

concluido e, para que o objeto de seu planejamento se mantenha alinhado com a politica 

institucional, considerar-se-ă a possibilidade de sua revisăo ao final do primeiro 

semestre de 2014, bem como quando houver alteracăes nos regimentos ou no Plano de 

Ul 
Desenvolvimento Înstitucional (PDI). 
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1 INTRODUCAO 

Os institutos federais estăo em constante expansăo. com uma pluralidade de cursos 

distribuidos por diversos campi e p6los de apoio presencial. Isso leva ă necessidade de 

uma estrutura academica e administrativa robusta para planejar, gerenciar e executar as 

agăes que manterăo as atividades dos institutos. 

Para oferecer um suporte adequado ă demanda cada vez maior de recursos de tecnologia 

da informacăo, a ârea de TI precisa organizar-se de maneira eficiente e eficaz. 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Tecnologia da Informacâo (PDTI) e um instrumento 

de diagnostico, planejamento e gestăo dos recursos de TI. 

O PDTI visa a orientar o planejamento das acces de TI em toda a instituicăo. Atraves do 

planejamento, € possivel definir as prioridades e organiză-las em metas. Os objetivos 

deste trabalho săo: 

e  Elaboracăo do Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo; 

e  Levantamento dos sistemas administrativos, gerenciais e de suporte disponiveis 

para a gestăo dos negâcios do IFSP; 

e  Levantamento das necessidades e oportunidades para insercăo de recursos de TI; 

e  Definicăo de metas para a ârea de TI. 

Este PDTI estă em consonância com o PDI, alem de conter informacoes sobre acâes que 

envolvem o planejamento para a execucăo das politicas adotadas para contratacâăo de 

solucăes de TI, seguranca da informacăo, capacitacăo dos recursos humanos e 

melhorias na gestâăo de TI. 
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2 TERMOS E ABREVIACOES 

ABNT Associacăo Brasileira de Normas Tecnicas 

ATI Assessoria de Tecnologia da Informagăo 

DIR Diretoria de Infraestrutura e Redes 

DSI Diretoria de Sistemas de Informacăo 

E-PING Padrăes de Interoperabilidade de Governo Eletrânico 

ESR Escola Superior de Redes 

FORTI F6rum de Gestores de Tecnologia da Informacăo e da Comunicacâăo 

GDI Gerencia de Desenvolvimento Institucional 

GST Gerencia de Suporte e Treinamento 

IN Instrucăo Normativa 

IFSP Instituto Federal de Educacăo, Ciância e Tecnologia de Săo Paulo 

PDI Plano de Desenvolvimento lnstitucional 

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo 

PRD Pro-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

RFID Identificacăo por radiofregiiencia 

RNP Rede Nacional de Pesquisa 

SETEC Secretaria de Educacăo Profissional e Tecnologica 

SIGA Sistema Integrado de Gestăo Academica 

SLTI Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacăo 

PDTI 2013-14 
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SUAP 

SWOT 

TCU 

TI 

VOIP 

PDTI 2013-14 

Sistema Unificado de Administragăo Publica (IFRN) 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

Tribunal de Contas da Uniăo 

Tecnologia da Informacăo 

Voice over Internet Protocol 
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3 METODOLOGIA APLICADA 

A metodologia aplicada para a construcăo do PDII do IFSP foi baseada no Modelo de 

Referencia 2011-2012, elaborado pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da 

Informacăo (SLTI). 

Cronograma de elaboracăo do PDTI: 

  

  

  

  

  

  

    

Fase 2013 

julho agosto setembro outubro 

Organizacăo X 

Preparacăo X X 

Diagn6stico X 

Planejamento X 

Finalizacâăo X             

PDTI 2013-14 
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4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Inicialmente, tres documentos balizaram a confeccăo do PDTI: a IN-4 e os acordăos 

2094/2004-TCU e 1.521/2003-TCU. 

A Instrugăo Normativa da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacăo n” 04 de 19 

de maio de 2008, artigo 2%, inciso X, define que "PDII € o instrumento de diagnostico, 

planejamento e gestăo dos recursos e processos de Tecnologia da Informacăo de um orgăo 

ou entidade", 

O acordăo 2094/2004-TCU firmou o entendimento de que todas as aquisicăes devem ser 

realizadas "em harmonia com o planejamento estrategico da instituicăo e com seu plano 

diretor de informătica, quando houver, devendo o projelo băsico guardar compatibilidade 

com essas duas pecas, situacăo que deve estar demonstrada nos autos referentes ăs 

aquisicoes". 

O acordăo 1.521/2003-TCU relata que "e inconcebivel que se inicie o processo de 

informatizacăo sem se proceder ao levantamento previo de necessidades, que seja 

realizado em harmonia com o planejamento estrategico da instituicăo e seu plano diretor 

de informatica”. 

Os PDTIs do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2010-2012), Instituto Federal de 

Săo Paulo (2010), Instituto Federal Baiano (2010-2013), Instituto Federal de Roraima 

(2012-2013) e Instituto Federal da Paraiba (2012) foram consultados para se ter uma visăo 

de como outras organizacăes tinham elaborado seus PDTISs. 

Alem dessas citadas anteriormente, outras referencias foram usadas: 

Constituicăo da Republica  Federativa do Brasil de 1988, disponivel em 

<http://hwww.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em julho de 

2013. 

Criterios de Sustentabilidade Ambiental. Instrucăo Normativa SLTI 01/2010, disponivel em 

<http://www..licitacoessustentaveis.com/2010/01/in-sltimpog-n-01-de-19012010.html> 

Acesso em julho de 2013. SU 
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PDO6 Art. 5* Os 6rgăos e entidades da Administracăo 

Publica Federal direta, autârquica e fundacional. 

quando da aquisicăo de bens, poderâăo exigir os 

seguintes criterios de sustentabilidade ambiental: 

|. que os bens sejam constituidos, no todo ou em 

parte, material  reciclado.  atoxico., 

biodegradâvel, conforme ABNT NBR — 15448-1 

e 15448-—2; 

por 

I]. que sejam observados os requisitos ambientais 

para a obtencăo de certificacăo do Instituto 

de Normalizaţăo e 

INMETRO 

Nacional Metrologia, 

Qualidade 

produtos sustentâveis ou de menor impacto 

Industrial Como 

ambiental em relacăo aos seus similares. 

Portaria SLTI 05/2005 

  

PDO7 Todas as compras e contratacăes do governo 

federal — Poder Executivo direcionadas para 

desenvolvimento de  servicos de  governo 

eletrânico e para atualizacăes de sistemas 

legados devem estar em consonância com as 

politicas  contidas  neste especificacăes e 

documento. 

e-PING  -  Padres 

Interoperabilidade 

Governo Eletrânico 2011 

de 

de 

  

PDO& Todos os servicos e processos de TI criticos para 

a  organizacăo  devem ser  monitorados 

(planejados, organizados, documentados, 

implementados, medidos. acompanhados, 

avaliados e melhorados). 

Cobit 4.1 

ITIL v3 AC1603/2008-P 

  

PDO9 Todos os servicos e processos de TI devem 

seguir modelos reconhecidos internacionalmente 

referentes ă Gestăo da Seguranga da Informacăo. 

ABNT NBR 

27001 

ISO/EC 

  

PD10 Racionalizar o uso de recursos Politica governamental 
    PDII   Encorajar a integracăo de politicas, normas e 

padrăes de TI   Politica governamental     

PDL 2013- 14 
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PDI2 | Incentivar a gestăo do conhecimento como | Politica governamental 

instrumento estrategico de articulacăo e gestăo 

das politicas publicas. 

PDI13 | Investir na ârea de Tecnologia da Informacăo | Politica governamental 

  como uma unidade estrategica. capaz de otimizar 

a operacionalizacăo das outras unidades do IFSP.     
  

PDTI 2013-14 

a 

15



Aprovado pela Resoluţăo n.” 1032. de 5 de novembro de 2013 

6 ORGANIZACÂO DA TI 

A rea de TI estă hierarquicamente vinculada â Pr6-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRD); neste ano de 2013, a ârea de TI sofreu uma alteracăo em sua 

estrutura. Atualmente, € composta por uma assessoria, duas diretorias e duas gerencias, 

conforme ilustrado no organograma. 

PR 

Desenvalvimento 

Iinstitucional 

A55sessona ce 
Tezrsogia da Informașăa 

Girancia Getencia 
Cira!eria Dirateria 

da Dessrvahrmenia de Suporta e pi Ag pet tr if instituelonai Treinaimato-ară 7] da Sistaras da Intraasirutura a Redes 

:: zuza Menitoramenta Paatos Dualdaie a Adminstracăa Intaestrutura  Saguranșa Procesans Comunicarăo y F. Ş ș 
"e Dperașăo de Sistarras astes de dacas e Sarisas e ode 

1: Organograma da Pro-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

6.1 Assessoria de Tecnologia da Informacăo 

A Assessoria de Tecnologia da Informacăo € responsâvel por fomentar, sincronizar e 

orientar, interna e externamente, os trabalhos relacionados ă TI do IFSP. Em sua 

competância, destacam-se: 

1. Integrar Reitoria, Pr6-Reitorias e Coordenadorias de Tecnologia de Informacăo dos 

campi, promovendo f6runs de discussâo e outras formas de interacăo; 

2. Fomentar o trabalho colaborativo entre os diversos setores de tecnologia da 

informaţăo; 

3. Promover tecnologia para comunicacăo e colaboracăo entre diversos setores; 

dU 

PDTI 2013-14 16 

4. Zelar pelo cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informacăo;



Aprovado pela Resolucăo n.” 1032, de 5 de novembro de 2013 

5. Analisar os processos internos do IFSP. propondo melhorias que garantam sua 

eficiencia, eficâcia e legalidade. 

6.2 Diretoria de Sistemas 

A Diretoria de Sistemas (DSI) < responsâvel pela anâlise, projeto. desenvolvimento, 

implantacăo e continuidade dos projetos de sistemas de informacăo que auxiliam 

atividades de administracăo, acad&micas, de extensăo, de pesquisa e inovacăo do 

Instituto. Estă em sua responsabilidade gerir a Coordenadoria de Projetos. a 

Coordenadoria de Qualidade e Testes e a Coordenadoria de Administracăo de Dados 

6.3 Diretoria de Infraestrutura e Redes 

A Diretoria de Infraestrutura e Redes (DIR) executa as atividades de configuracăo, 

manutencăo e implantacăo de infraestrutura de redes e comunicacăo de dados, bem 

como o planejamento e gestăo de todos os servicos relacionados ao bom funcionamento 

da infraestrutura fisica e l6gica da rede do IFSP. Estă em sua responsabilidade gerir a 

Coordenadoria de Infraestrutura e Servicos e a Coordenadoria de Seguranqa e Rede. 

6.4 Gerencia de Suporte e Treinamento em Tecnologia da Informacăo 

A Gerencia de Suporte e Treinamento em Tecnologia da Informacăo (GST) « 

responsâvel pelo suporte e treinamento aos usuârios de servicos de Tecnologia da 

Informacăo no IFSP. Envolve manutencăo de computadores e perifericos; 

videoconferencia; acessibilidade aos servicos da TI e infraestrutura de internet/rede da 

Reitoria. A GST faz a gestăo da Coordenadoria Monitoramento e Operacăo. 

6.5 Gerencia de Desenvolvimento Institucional 

A Gerencia de Desenvolvimento Institucional (GDI) € responsâvel pelo suporte 

administrativo ăs atividades de TI. Em suas atribuicâes estăo elaboracăo e gestăo dos 

contratos, organizacăo das aquisicoes de equipamentos e servicos de TI, gestăo das 

diârias, confeccăo dos diversos relatorios necessârios ă gestăo e mapeamento dos 

Au 
pPTocessos, 
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7 REFERENCIAL ESTRATEGICO DE TI 

7.1 Missâo 

A missâo institucional do IFSP € expressa como "Consolidar uma prâxis educativa que 

contribua para a insercăo social, a formacăo integradora e a producăo do 

conhecimento”. 

Acompanhando tal missăo, a ârea de Tecnologia da Informacăo tem como missăo: 

"Fornecer solucăes de Tecnologia da Informacăo para apoiar a consolidacăo de uma 

prăxis educativa que contribua para a insercăo social. a formacăo integradora e a 

producăo do conhecimento". 

7.2 Visâo 

A ârea de Tecnologia da Informacăo expressa sua busca de aprimoramento do 

desenvolvimento de suas acăes por meio da seguinte visăo: 

"Ser um centro de excelencia em Tecnologia da Informacăo para apoiar as atividades 

administrativas, academicas e de pesquisas nos niveis operacional, tătico e estrategico 

do Instituto Federal de Sâo Paulo”. 

7.3 Valores 

o Inovacăo: Utilizar recursos inovadores, a fim de promover solugoes que mais 

bem se adequem ăs necessidades; 

o Credibilidade: Proporcionar uma relacăo de confianca com a comunidade, 

relacăo esta pautada nas atividades e nas informacâes precedentes da ârea; 

o Transparencia: Dar publicidade ăs atividades desenvolvidas; 

e Etica: Fazer uso responsâvel das informacăes comprometendo-se com sua 

confidencialidade; 

. Competencia: Evidenciar a capacidade na evolucăo e manutencăo das 

atividades: 

e Compromisso: Ter responsabilidade com as atividades da ârea., mantendo a 

assiduidade e pontualidade; 
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e Sustentabilidade: Promover continuamente o uso eficiente dos recursos de TI. 

por meio de acâes que contribuam para a democratizacăo do acesso ă informacăo, 

fortalecendo a educacăo e a consciencia dos direitos, deveres e valores. 

7.4 Objetivos estrategicos 

e Viabilizar os recursos de TI para as âreas de ensino, extensăo, pesquisa e 
inovacăo, bem como para as âreas administrativas; 

o Aprimorar a interacăo entre a reitoria, os campi do instituto e outras instituices 

externas; 

o Otimizar o uso dos recursos publicos a fim de parantir o atendimento das 

demandas institucionais de tecnologia; 

e Aprimorar os processos de gestăo da informacăo e comunicacăo com o usuârio, 

os fluxos de trabalho, minimizar os riscos de TI e as solucăes tecnologicas; 

. Proporcionar atualizacăo continua, visando a manter a equipe de TI sempre 

capacitada para atender as inovacăes que a ârea tecnol6gica exige; 

. Articular o fortalecimento e a valorizacăo do quadro de pessoal de TI, bem como 

melhorar o ambiente de trabalho. 

7.5 Andlise de SWOT 

A anâlise SWOT visa a avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as 

ameacas da TI organizacional. A anâlise € dividida em duas partes: ambiente interno ă 

TI (pontos fortes e pontos fracos) e o ambiente externo ă TI (oportunidades e ameacas). 

  

  

Ambiente Pontos fortes Pontos fracos 
  

Interno |. disponibilidade de recursos financeiros | 1. equipe pouco experiente 

2. momento favorâvel a  mudancas | 2. alta rotatividade da equipe 

organizacionais 

3. falta de capacitacăo em 

3 nova gestăo disposta a investir na ârea | governanga de TI 

de TI 

„A NR 4.  vârios  sistemas,  nâo 
4. Comite TI constituido 

integrados, sem 

5, incentivo ă capacitacăo documentacăo 

6. professores do IFSP com alto grau de | 5.  diversos  setores sem         
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conhecimento t&cnico especializado sistema de informacăo 

7. parque tecnol6gico atualizado 5. Comite de TI pouco 

efetivo 

Ambiente | Oportunidades Ameacas 

externo 1. globalizacăo das informașoes 1. greve, paralisacăo 

2. maior investimento publico na ârea de | 2. mudancas na legislacăo 
TI 3. mercado aquecido na ârea 

3. oferta de cursos pela ESR de TI, com alta 

competitividade salarial   
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8 INVENTĂRIO DE NECESSIDADES 

Esta secăo descreve as principais necessidades em TI elencadas pela Assessoria de TI 

em conjunto com a Diretoria de Sistemas. a Diretoria de Infra-estrutura e Redes, a 

Gerencia de Suporte e Treinamento e a Gerância de Desenvolvimento Institucional. As 

necessidades estăo priorizadas de acordo com o criterio definido por essas âreas. 

8.1 Criterios de Priorizacăo 

Os criterios de priorizacăo foram classificados como alta prioridade, media prioridade, 

baixa prioridade e desejâvel. 

|. Alta: imprescindivel para atingir as metas propostas. O năo atendimento desta 
necessidade inviabiliza a execucăo total ou parcial deste PDTI. Precisa de acăo 
imediata. 

>
 „Media: urgente 

3. Baixa: mais râpido possivel 

4. Desejâvel: pouco urgente, pode aguardar 

8.2 Necessidades Identificadas 
  

  

  

  

  

ID Necessidade Prioridade 

NIOI | Otimizar a comunicacăo entre reitoria/campi/servidores 1 

NIO2 | Ampliar a capacitacăo dos servidores | 

NIO3 | Diminuir a sobrecarga das âreas de TI l 

NI04 | Modernizar os Sistemas de Informacăo existentes ] 
  

NIO5 | Implantar sistemas informatizados nas unidades de negocios do | 1 

IFSP 
  

NI0O6 | Melhorar o gerenciamento das licencas de software l 
  

35
) NIO7 | Otimizar os processos de aquisicăo de software e hardware 
  

  

  

    
NIO8 | Definir politica de atualizacăo de hardwares e softwares 3 

NI0O9 | Racionalizar a utilizacâo de recursos de TI 2 

NIL0O | Controlar o acesso aos campi/reitoria 3 

NIII | Melhorar a infraestrutura de rede para suportar adequadamente os | 1 

sistemas informatizados     
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NII2 | Criar politicas de compartilhamento de dados 2 

NII3 | Adotar os principios de governanca de TI, melhorando o|l 

planejamento e o controle de TI no IFSP 

NII4 | Melhorar a atuaşăo do Comite de Tecnologia da Informacăo ] 

NII5 | Melhorar a acessibilidade nos recursos de TI 3 

NII6 | Realizar o planejamento de TI de 2014 5       
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9 PLANO DE METAS E DE ACOES 

  

  

  

  

  

  

ID Meta Acdes Responsâveis 

MAOI | Aprimorar os veiculos | Modernizar o portal www.ifsp.edu.br ATI, DSI, 

de comunicacăo entre | Implantar  novo  servidor de  email| DIR 
os servidores corporativo 

Estudar mecanismos de criacăo automâtica 
de foruns 

Melhorar O desempenho da 
videoconferencia 
Configurar  qualidade e  recursos da 
videoconferencia 

MAO2 | Aprimorar quali- | Capacitar os servidores da ărea de TI em | ATI,  DSI, 

quantitativamente os | novas tecnologias DIR,  GSI, 
recursos humanos Capacitar os  servidores do IFSP na| GDI 

utilizacăo dos recursos de TI 

Promover  treinamento de  sistemas 
informatizados aos usuârios 

Organizar a ârea de suporte da TI 

Organizar a ârea de treinamento de 
usuârios 

MAO3 | Otimizar a ârea de TI | Padronizar o ambiente de TI ATI, DSI, 

Padronizar os procedimentos de TI DIR.  GSI, 

Definir os cursos de capacitacăo em TI GDI 

Definir quais softwares para manter os 
bancos de dados 
Definir  quais as  linguagens de 

programacăo a serem adotadas/mantidas 

Construir e adotar padrâes e modelos de 
apoio ă gestăo e ă tecnologia 
Implantar governanca na ârea de TI 

MA04 | Modernizar os | Corrigir 100% das demandas identificadas | ATI,  DSI, 

sistemas de | em 2012 e 2013 GDI 
Informacăo Implantar o sistema de  bibliotecas 

Pergamum 

Contratar os  servicos de consulta âăs 
normas ABNT 

    Implantar modulos do Sistema Unificado 

de Administracăo Publica 

Implantar sistema Aurora (sistema de 

consulta de notas, sistema de plebiscito, 

sistema de eleicăes) 
Implantar sistema de ouvidoria 

Implantar sistema de Acesso a Informaces 
Implantar webdiărios 
Implantar e atualizar os mâdulos do SIGA 

Desenvolver sistema de BI para gestores 

Desenvolver softwares para atender as 

necessidades da reitoria e/ou dos campi     
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Melhorar os sistemas academicos 

Melhorar o sistema de processo seletivo 

Avaliar a implementacăo/adocăo de outros 

sistemas 
  

  

  

  

  

  

              

MAO05 | Organizar os | Definir fluxograma e padronizacăo do | GDI 
processos de compras | processo de compra 

de software e | Criar mecanismos de trabalho 

hardware compartilhado com os campi 

Adquirir licengas de softwares 
Adquirir e atualizar softwares educacionais 
Adquirir licenca de antivirus corporativo 

MAO6 | Melhorar o processo | Organizar  processo de compras de | GDI 

de contratacăo de TI materiais de TI 
Definir fluxograma e padronizacăo do 
processo de compra 

Criar mecanismos de trabalho 
compartilhado com os campi 

Inventariar os bens de TI e tornar publica a 
informacăo 

MA07 | Gerenciar  Contratos | Providenciar contrato de locacăo e/ou | GDI, DIR 
de TI  (impressăo, | manutencăo 

sistemas, etc) 

MA08 | Investir na melhoria | Implementar sistemas de controle de | DIR 
da infraestrutura e das | acesso 

redes Disponibilizar rede wireless na reitoria 

Providenciar o aumento da largura de 
banda dos campi/reitoria Implantar sistema 
de autenticacăo centralizada para todo 

IFSP Consolidar o VolP 
Implantar CAFe 

MA0O | Investir na melhoria | Contratar empresa para prestacăo de|DIR 
da infraestrutura fisica | suporte tecnico 

de TI Adquirir nobreak e/ou modulos de baterias 
Adquirir recursos de TI 

Expandir pontos de acesso â rede 

Adquirir equipamentos para datacenter 
Disponibilizar links de acesso ă Internet 
adequados ăs necessidades dos campi e/ou 
reitoria 

Atualizar o parque tecnologico 

MA10 | Investir na melhoria | Implantar Servico de impressăo | DIR 
dos servicos ofertados | centralizado 

de TI Implantar sistema de certificacăo digital de 
documentos 

Implantar servidor de atualizacăes de 

software 

Implantar a  tramitacăo eletrânica de 

documentos 

MAI! | Promover a | Estudar a Centralizacăo/Descentralizacăo | DIR. GDI 

articulacăo das | de servicos de TI 
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do IFSP 
politicas da Reitoria Promover maior interacăo/parcerias entre 

reitoria, campi e outras instituicâes 
Viabilizar o trabalho colaborativo entre os 

campi € a reitoria 
Promover a governanca de TI no IFSP 
  

  

            

MAI? | Aumentar a seguranca | Adquirir câmeras de monitoramento DIR, GDI 
do acesso de pessoas | Adquirir/desenvolver sistemas RFID 

MA13 | Promover o Comit& de | Resgatar e redefinir os papăis ATI 

TI Criar calendârio semestral de reunides e 
atividades 

Agilizar a geracăo de documentos, como 
portarias e atas. 
Modernizar o forum e as listas de discussăo 

Disponibilizar e compartilhar 

eletronicamente os documentos do Comite 
de TI 

MA14 | Prever a | Implementar mecanismos de acessibilidade | DSI 
acessibilidade nos | nos sistemas existentes 

servicos de TI 
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10 PLANO DE GESTAO DE PESSOAS 

Para o atendimento das metas e acâes relacionadas neste documente, € fundamental que 

as âreas de TI possuam um quantitativo suficiente de servidores, os quais deverăo estar 

devidamente capacitados/atualizados para o desenvolvimento de suas atividades. Esta 

secăo apresenta uma relacăo de cursos de capacitacăo e o quantitativo de servidores 

efetivos da ârea de TI na reitoria. 

O IFSP tem participado das capacitacâes promovidas pela parceria entre a SETEC, 

FORTI e a Escola Superior de Redes da RNP. Os cursos disponibilizados por esta 

parceria tem propiciado capacitacăes de grande qualidade aos servidores de TI deste 

instituto. Os servidores participam dos cursos com todas despesas pagas, inclusive 

passagens e hospedagem. Todo ano o IFSP recebe vagas para os cursos da Escola 

Superior de Redes sem taxas de matriculas, onde o campus ou a reitoria tem de arcar 

apenas com despesas de passagens e diârias. 

10.1 Cursos realizados 

Roteamento Avancado; Gerencia de Redes de Computadores; Administracăo de 

Sistema Linux: Servicos para Internet; Anâlise Forense; Introducăo ă Voz sobre IP e 

Asterisk; IPV6 Bâăsico; Virtualizacăo de Servidores; Gestăo da Seguranca da 

Informacăo — NBR 27001 e NBR 27002; Administracăo de Sistema Linux: Redes e 

Seguranca; Java Bâsico 1; Java Bâsico 2; Roteamento Avancado; Gestăo de Riscos de 

TI — NBR 27005; Seguranca de Redes e Sistemas; Interconexăo de Redes de 

Computadores; Gerenciamento de Servicos de TI; ITII — Information Technology 

Infrastructure Library; Fundamentos de Governanca de TI; Gerenciamento de Projetos 

de TI; Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP; Tecnologia de Redes sem Fio. 

lu 
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Il PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO 

Esta secăo apresenta o plano de investimentos da reitoria e dos campi do IFSP. As 

informacoes estăo organizadas em tabela contendo a descricăo dos bens e/ou servicos e 

o valor aproximado de investimento. 

  

  

  

  

  

  

  

    

Descricăo Detalhada 

Aquisicăo de software 1.238.360.00 $02.678.00 

Manutencăo e conservacăo 

de equip. de proc.dados 315.131.00 471.587.00 

Material de consumo - 

INFORMATICA 2.279.272.00 1.809.056.00 

Material permanente 
INFORMATICA 6.386.492.00 4.681.580.00 

Servicos Tecnicos Prof. De 
TI 400.000.00 607.629.00 

Suporte de Infraestrutura 265.250.00 91.705.00 

Comunicacăo de Dados 1.720.262.00 1.639.044.00       
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12 PLANO DE GESTÂO DE RISCOS 

Esta secăo apresenta os riscos envolvidos para alcancar as metas propostas e a 

probabilidade de os problemas previstos se concretizarem — probabilidades estas 

calculadas por meio de indicadores definidos pelo Comite Tecnologia da Informacăo. 

Foram definidos os seguintes indicadores para estipular a probabilidade de ocorrencia 

de incidentes e o impacto que esses incidentes trariam ao instituto durante o 

desenvolvimento das metas: 

1 — muito baixo 

2 — baixo 

3 — medio 

4 — alto 

5 — muito alto 

Metas a serem desenvolvidas no decorrer da validade deste documento: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ID Meta 

MAOI Aprimorar os veiculos de comunicacăo entre os servidores 

MA02 Aprimorar quali-quantitativamente os recursos humanos 

MAO3 Otimizar a ârea de TI 

MA04 Modernizar os sistemas de Informacăo 

MA05 Organizar os processos de compras de software e hardware 
MA06 Melhorar o processo de contratacăo de TI 
MA07 Gerenciar Contratos de TI (impressăo, sistemas etc.) 

MA08 Investir na melhoria dos servicos da infraestrutura e das redes 

MA09 Investir na melhoria da infraestrutura fisica de TI 

MA109 Investir na melhoria dos servicos ofertados de TI 
MALI Promover a articulacăo das politicas da Reitoria do IFSP 

MAI2 Aumentar a seguranca do acesso de pessoas 

MAI13 Promover o Comite de TI 
MAI14 Prever a busca pela acessibilidade nos servicos de TI     

Probabilidade de ocorrencia de incidentes e o impacto nas metas 

  

  

  

      

Meta | Risco Probabilidade | Impacto 
MAO! | Dificuldade de implantacăo do software 3 Ş 
MA02 | Falta de recurso financeiro 3 3       
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MA03 | Falta de recurso financeiro 3 ai 

MA04 | Dificuldade de implantacăo do software 3 5 
MA04 | Falta de recurso financeiro 3 4 

MA04 | Falta de servidor capacitado 3 Ei 
MA05 | Falta de conhecimento previo do fluxo da 2 4 

informacăo 

MAO06 | Falta de conhecimento previo do fluxo da 2 4 
informacăo 

MA07 | Falta de servidores de TI 4 3 

MA0S | Falta de servidor capacitado 2 3 
MA09 | Falta de recurso financeiro 3 3 

MA10 | Falta de recurso financeiro 3 3 

MAII | Resistencia do usuărio 2 4 

MA12 | Năo atender totalmente ăs necessidades 3 3 

MA13 | Falta de tempo dos servidores de TI îi 4 

MA14 | Năo atender totalmente ăs necessidades 3 3 
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13 PROCESSO DE REVISÂAO DO PDTI 

O PDITI seră vâlido a partir do primeiro semestre de 2013 at€ o termino de 2014. Um 

intervalo de abrangencia menor que este dificultaria o planejamento orcamentârio, 

enquanto um periodo maior traria o risco de o PDTI ficar defasado durante sua 

execucăo, mesmo com revisGes. Serăo realizadas revisces semestrais. visando ă 

i 
correcăo de possiveis desvios e equivocos nos planejamentos iniciais. 
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14 FATORES CRITICOS PARA A IMPLANTACĂO DO 

PDTI 

Os fatores levantados como criticos para o sucesso da TI no IFSP sâo: 

a Respeito ăs normas e aos regulamentos de TI pelos gestores e servidores; 

e Alinhamento entre a ârea de TI e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

e Bens e servicos de TI corretamente dimensionados para atender as necessidades 

das demais âreas do instituto; 

o Profissionais capacitados e motivados: 

e Integracăo entre os profissionais da ârea de TI: 

e Infraestrutura adequada para as necessidades da Instituicăo; 

o Processos de trabalho bem definidos e documentados; 

e Planejamento de TI visando ă obtencăo de resultados a curto, medio e longo 

prazo; 

. Modelo de governanca de TI institucionalizado: 

o Reserva orgamentăria para investimentos em TI: 

o Contrataces de servicos e produtos de TI fundamentados em anâlise e em 

parecer da ârea de tecnologia da informacăo, seguindo a legislacăo vigente. 

PL 
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15 CONCLUSAO 

Este documento regulamenta as acâes em TI no IFSP. Foi feito um inventârio dos bens 

e servicos de TI existentes no instituto, bem como foram apresentadas as âreas 

envolvidas. Com esta informagăo foi possivel realizar um diagnâstico da TI e relacionar 

necessidades de TI para a continuidade e melhoria dos servicos existentes. Estas 

necessidades deverâo ser atendidas conforme a prioridade definida neste documento. 

Foram apresentadas metas e acges que visam a suprir as necessidades elencadas. 

Nâo foi feito um levantamento de investimentos necessârios para a reitoria e para os 

campi, neste primeiro ano de validade do documento. Assumiu-se o valor que jă havia 

sido anteriormente destinado. 

Observou-se que a ârea de TI do IFSP necessitou ser reestruturada, mediante criacăo de 

departamentos dentro da Pr6-reitoria de Desenvolvimento Institucional, com o intuito 

de melhor atender ao instituto. 

Os campi, incluindo sua infraestrutura fisica, logica, de recursos humanos, hardwares e 

Pi 
softwares, serăo analisados na proxima versâo deste documento. 
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