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APRESENTAÇÃO
Este documento tem por objetivo balizar as ações de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP), apresentando os princípios e diretrizes de TIC, seu referencial
estratégico, sua estrutura atual, portfólio de projetos, inventário de necessidades, plano
de metas e ações e plano orçamentário.
Todas as ações de TIC do IFSP deverão estar alinhadas com a estratégia e as
necessidades da organização e em consonância com o planejamento apresentado neste
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). As ações e metas
apontadas neste documento foram definidas em conjunto com o Comitê de TI.
Este documento possui validade para os exercícios 2018-2020. Para que o
objeto de seu planejamento se mantenha alinhado com o planejamento institucional,
considera-se a possibilidade de revisão a qualquer tempo, visando atender o interesse
da administração pública, bem como estar consoante com possíveis alterações nos
regimentos ou Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
A instância designada formalmente para acompanhamento das ações é o
Comitê de TI, que se reúne (ordinariamente) mensalmente, na segunda semana de cada
mês, preferencialmente às quintas-feiras. O processo de acompanhamento e
monitoramento do PDTIC apresenta os seguintes atores:
- Comitê de TI: responsável pelo levantamento de necessidades, análises e
reportes para o presidente do Comitê, responsável pela aprovação do PDTIC e seu
acompanhamento, para que as ações e metas estejam adequadas ao planejamento.
- Presidente do Comitê: servidor responsável pelo monitoramento.
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1. INTRODUÇÃO

Os institutos federais estão em constante expansão, com uma pluralidade de
cursos distribuídos por diversas localizações geográficas. Isto leva a necessidade de uma
estrutura acadêmica e administrativa eficiente para planejar, gerenciar e executar as
ações que manterão as atividades dos institutos.
Para oferecer um suporte adequado à demanda cada vez maior de recursos de
tecnologia da informação e comunicação, a área de TI precisa organizar-se de maneira
eficiente e eficaz. Neste sentido, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos de TI. O PDTIC visa orientar o planejamento das ações de TI na instituição.
Através do planejamento é possível definir as prioridades e organizá-las em
metas.
Os objetivos deste trabalho são:
- Definição do referencial estratégico para a área de TIC;
- Levantamento das necessidades e oportunidades para inserção de recursos de
TIC;
- Definição de metas para a área de TI;
- Definição de ações para alcance das metas.
Este PDTI está em consonância com o PDI, além de conter informações sobre
ações que envolvem o planejamento para a execução das políticas adotadas para
contratação de soluções de TIC, capacitação dos recursos humanos e melhorias na
governança e gestão de TIC.
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2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

ABNT
APF
ATI
DIR
DSI
DADI
DASI
DACT
EGD
E-Ping
ESR
FORTI
IN
IFRN
IFSP
MPDG
PCTIC
PDA
PDI
PDTIC
PRD
RFID
RNP
SETEC
SISP
STI
SUAP
SWOT
TCU
TI
TIC
VOIP

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Administração Pública Federal
Assessoria de Tecnologia da Informação
Diretoria de Infraestrutura e Redes
Diretoria de Sistemas de Informação
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Institucional
Diretoria Adjunta de Suporte e Informática
Diretoria Adjunta de Compras de Tecnologia da Informação
Estratégia de Governança Digital
Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
Escola Superior de Redes
Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação
Instrução Normativa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação
Plano de Dados Abertos
Plano de Desenvolvimento Institucional
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Identificação por radiofrequência
Rede Nacional de Pesquisa
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
Secretaria de Tecnologia da Informação (MPDG)
Sistema Unificado de Administração Pública (IFRN)
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Tribunal de Contas da União
Tecnologia da Informação
Tecnologia da Informação e Comunicação
Voice over Internet Protocol
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3. METODOLOGIA APLICADA

A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação –
PDTIC terá como base o Guia de Elaboração de Plano Diretoria de Tecnologia da
Informação do SISP (SLTI, 2016), que apresenta um fluxo de processos e modelos para
construção do PDTI.
O processo de elaboração apresentado no guia é composto por três
macroprocessos com suas atividades relacionadas, que podem ser descritas como:
Fase
Preparação





Diagnóstico







Planejamento

Conclusão








Ações
Composição da Equipe de Elaboração
do PDTIC
Estabelecimento de abrangência e
período do PDTI
Levantamento de documentos de
referência
Analisar resultados do PDTI anterior
Analisar o referencial estratégico de
TIC
Levantamento das informações da
Reitoria
Levantamento das informações dos
câmpus
Avaliação e inventário das
necessidades
Avaliação dos dados e informações
Priorização das necessidades
Definição das metas e ações
Planejamento da execução das ações
Aprovação pelo Comitê de TI
Submissão para aprovação pelo
CONSUP

Para revisão do referencial estratégico foi utilizada a metodologia de BSC-TI,
aplicada através de entrevistas e reuniões com os diretores e assessor da área de TI da
instituição, resultando na missão, visão, valores e objetivos estratégicos constantes na
seção 8 deste documento.
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

o
o
o
o

Plano Plurianual – Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016
Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 13.408, de 26 de dezembro de 2016
Lei Orçamentária Anual – Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017
Estratégia de Governança Digital 2016/19 – Portaria nº 68, de 8 de março de
2016
o Regimento Geral do IFSP – Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lei de Criação dos Institutos Federais – Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008
PDTI 2015-2017 - Resolução N.º 87/2015, de 29 de setembro de 2015
Portaria IFSP nº 3.301, de 29 de julho de 2016 – Comitê de TI do IFSP
Relatório do iGovTI 2016 – Tribunal de Contas da União
Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 –Política de Governança Digital.
Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSI/PR: Gestão de riscos de segurança
da informação e comunicações – GRSIC
Instrução Normativa nº 04/2014, de 11 de setembro de 2014 – Contratações de
Soluções de TI
Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008 – Gestão de Segurança
da Informação e Comunicações
Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 –
Sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras
Portaria SLTI/MPDG nº 05, de 14 de julho de 2005 – Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING
Portaria SLTI/MPDG nº 03, de 07 de maio de 2007 – Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico – e-MAG
ePWG – Padrões Web em Governo Eletrônico
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 – Regulamenta a Lei de Acesso à
Informação
Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000 – Política de Segurança da Informação
Resolução nº 7, de 29 de julho de 2002 – Regras e Diretrizes para os sítios
eletrônicos da APF
Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017 – Plano de Dados Abertos
Portal Guia de Serviços Públicos do Governo Federal
Acórdão 1.739/2015-TCU-Plenário – Tabela de riscos e possíveis controles
associados à contratação de serviços em núvem
Portaria STI/MPDG nº 19, de 29 de maio de 2017 – Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação
Guia de Governança de TIC do SISP v2.0
Guia de PDTIC do SISP v2.0-2016
Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP
Método de Dimensionamento do Quadro de Pessoal de TIC do SISP
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5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
ID
PD1

PD2
PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD9

PD10
PD11

PD12
PD13
PD14

Princípios e Diretrizes
Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação e instrumento de planejamento de segurança da
informação e comunicação e segurança cibernética
Manter Comitê de Governança Digital para deliberar sobre os
assuntos relativos à Governança Digital
As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação
serão precedidas de planejamento, elaborado em harmonia
com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI
As especificações para aquisição de bens, contratação de
serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional
deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental,
considerando os processos de extração ou fabricação,
utilização e descarte dos produtos e matérias-primas e
poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental
A estruturação, a elaboração, a manutenção e a administração
dos sítios na internet dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal regem-se pela Resolução nº 7/2002
Todas as compras e contratações do governo federal
direcionadas para desenvolvimento de serviços de governo
eletrônico e para atualizações de sistemas legados devem estar
em consonância com as especificações e políticas contidas no
e-PING
Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização
devem ser monitorados
(planejados, organizados,
documentados, implementados, medidos, acompanhados,
avaliados e melhorados)
Todos os serviços e processos de TI devem seguir modelos
reconhecidos internacionalmente referentes à Gestão de
Segurança da Informação
Princípios de governança digital:
Foco nas necessidades da sociedade
Abertura e transparência
Compartilhamento da capacidade de serviço
Simplicidade
Priorização dos serviços públicos disponibilizados em
meio digital
Segurança e privacidade
Participação e controle social
Governo como plataforma
Inovação
Encorajar a integração de políticas, normas e padrões de TI
Investir na área de Tecnologia da Informação como uma
unidade estratégica, capaz de otimizar a operacionalização das
outras unidades do IFSP
Fomentar a TI Verde
Melhorar os meios de comunicação e compartilhamento de
dados
Prover as unidades de negócio do IFSP com modernos
sistemas, serviços e recursos de TI

Origem
Decreto nº 8.638/2016
IN GSI/PR nº 01/2008
Decreto nº 8.638/2016
Instrução Normativa SLTI/MPDG nº
04/2014
Instrução Normativa SLTI/MPDG nº
01/2010
Portaria SLTI nº 05/2005

Resolução nº 7, de 29 de julho de
2002
e-PING - Padrões de
Interoperabilidade de Governo
Eletrônico Versão 2017

Cobit 5
ITIL v3 AC1603/2008-P

ABNT NBR ISO/IEC 27001

Estratégia de Governança Digital da
Administração Pública Federal
2016/19

Portaria MP/STI nº 19/2017 / PDIIFSP 2014-2018
Portaria MP/STI nº 19/2017 / PDIIFSP 2014-2018
PDI-IFSP 2014-2018
PDI-IFSP 2014-2018
PDI-IFSP 2014-2018
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6. ORGANIZAÇÃO DA TIC
6.1.

DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

A área de Tecnologia da Informação no IFSP é atendida em dois níveis: reitoria
e câmpus. Compete à área de TI da reitoria disponibilizar e manter os sistemas e serviços
estruturantes, ou seja, aqueles que são essenciais para garantir o pleno funcionamento
da instituição. Os principais serviços são o portal institucional, o serviço de e-mail, a
nuvem, a videoconferência e a base de autenticação de usuários. Compete também à
área de TI da reitoria a governança de TI e o suporte tecnológico às atividades das
unidades que compõem a reitoria. À área de TI dos câmpus compete a disponibilização
e suporte das redes de dados e equipamentos para as áreas administrativas e
acadêmicas, bem como o apoio estratégico aos diretores gerais dos câmpus.
Em atendimento ao Decreto nº 8.638/2017 e à Portaria MP/STI nº 19/2017,
deverá ser mantida na instituição um Comitê composto pelos representantes da alta
administração, presidido pela autoridade máxima ou suplente formalmente indicado,
que será responsável pela governança de TIC no órgão. Essa estrutura ainda não foi
formalmente instituída no IFSP, o que deverá ocorrer durante a vigência deste PDTIC.
Atualmente está instituído pela Portaria IFSP nº 3.301/2016 o Comitê de TI, de
caráter consultivo, que conta com representantes das Pró-Reitorias e dos câmpus do
IFSP.
6.2.

ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TI DA REITORIA

A área de TI da reitoria está hierarquicamente vinculada à Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional. Atualmente, é composta por uma assessoria, 02
diretorias, 04 diretorias adjuntas e 12 coordenadorias, além do Comitê de TI, conforme
ilustradas no organograma.
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Pró Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Assessoria de
Tecnologia da
Informação

Diretoria de Sistemas
de Informação

Diretoria Adjunta de
Desenvolvimento em
Sistemas de
Informação

Diretoria de
Infraestruutra e Redes

Diretoria de
Infraestrutura e Redes
do NTI

Diretoria Adjunta de
Suporte de Tecnologia
da Informação

Coordenaodira de
Suporte em Sistemas

Coordenadoria de
Comunicação
Institucional

Coordenadoria de
Processos

Coordenadoria de
Projetos de Sistemas
da Informação

Coordenadoria de
Serviços de TI

Coordenadoria de
Suporte a Sistemas de
Informática

Coordenadoria de
Administração de
Dados

Coordenadoria de
Segurança de TI

Coordenadoria de
Suporte Técnico em
Informática

Coordenadoria de
Qualidade e Testes

Coordenadoria de
Infraestruutra de TI

Coordenadoria de
Integração de
Sistemas de
Informação

Diretoria Adjunta de
Compras de
Tecnologia da
Informação

Diretoria Adjunta de
Desenvolvimento
Institucional

Coordenadoria de
Sistemas

7. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

Com base nos Relatórios de Gestão dos anos 2015 e 2016 e em levantamento
realizado juntos aos diretores das áreas de TI do IFSP, foram analisadas as metas e ações
previstas no PDTI 2015-2017 do IFSP para verificar sua execução.
O PDTI 2015-2017 não estipulava critérios de mensuração para as metas e
ações, portanto a análise foi realizada de forma discricionária. Das 131 (cento e trinta e
uma ações) previstas, identificou-se que 87 (oitenta e sete) foram realizadas. Dentre as
ações realizadas foram priorizadas as ações relacionadas ao desenvolvimento de
sistemas e a atualização da infraestrutura e serviços de TI.
As metas com melhor índice de cumprimento foram a MA 02 – Disponibilizar
sistemas de informações eficientes (86% das ações realizadas) e MA 05 – Investir na
melhoria dos serviços de TI (78% das ações executadas). A meta com menor percentual
de ações executadas foi a MA 07 – Consolidar a Governança de TI, que teve 46% de suas
ações realizadas durante o período de vigência do plano.

8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO
8.1.

MISSÃO
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Viabilizar sistemas, serviços e infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação ofertando soluções eficazes para que o IFSP alcance sua missão e evolua
como instituição de ensino, contribuindo na melhoria da educação do país.
8.2.

VALORES

Primar pelo COMPROMETIMENTO da equipe.
Exercer o trabalho com COMPETÊNCIA de forma OBJETIVA e PRÁTICA,
incentivando a CRIATIVIDADE, PRÓ-ATIVIDADE, UNIÃO, COLABORAÇÃO e
COMUNICAÇÃO, agindo de maneira TRANSPARENTE.
Prezar pelo BOM-HUMOR, AMBIENTE DESCONTRAÍDO e CAFÉ!
8.3.

VISÃO

Fortalecer a identidade da área de Tecnologia da Informação e Comunicação
no IFSP, ampliando sua importância estratégica, sendo reconhecida pela sua excelência
na Administração Pública Federal.

8.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8.4.1. PERSPECTIVA DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA

OE1 – Melhorar e ampliar os canais de colaboração e comunicação;
OE2 – Garantir a disponibilidade, integridade, confiabilidade e segurança dos
sistemas e serviços ofertados;
OE3 – Disponibilizar serviços, sistemas e recursos de tecnologia da informação
que atendam as demandas da comunidade interna e externa e facilitar e disseminar seu
uso e acesso;
8.4.2. PERSPECTIVA EXCELÊNCIA OPERACIONAL

OE4 – Aprimorar e consolidar a Governança de TIC na instituição;
OE5 – Formalizar e aperfeiçoar os processos internos;
8.4.3. PERSPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PARA O NEGÓCIO

OE6 – Apoiar a tomada de decisões da administração por meio de informações e
soluções de TIC;
OE7 – Atuar com pró-atividade na Governança Corporativa;
OE8 – Fomentar a utilização de tecnologias educacionais na instituição.
8.4.4. PERSPECTIVA GARANTIA DE CONTINUIDADE
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OE9 – Capacitar equipe TIC;
OE10 – Garantir escalabilidade de sistemas e infraestrutura;
OE11 – Manter o parque tecnológico atualizado;
OE12 – Adotar critérios de sustentabilidade ambiental nas atividades de TIC.
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8.5.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador 1
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Indicador 2
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Indicador 3
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Perspectiva Contribuição para o Negócio
Percentual de decisões tomadas levando em consideração as informações
disponibilizadas por meio de recursos e soluções de TIC
Subsidiar a tomada de decisões por meio de informações e soluções de TIC
Média de 70% das decisões com apoio de recursos e soluções de TIC até
dezembro/2019
Impacto das informações disponibilizadas por meio de recursos e soluções
de TIC na tomada de decisões da alta administração
Equipes da TI
Anualmente
Para identificar a percepção da alta administração em relação à utilidade das
informações disponibilizadas na tomada de decisões
Através de pesquisa anual na qual a alta administração indicará o percentual
de importância de uma lista de recursos e soluções para a tomada de decisão
Conhecimento da alta administração em relação aos serviços de TIC.
Realização e participação na pesquisa.
Percepção da alta administração em relação à pró-atividade da TIC na
Governança Corporativa
Atuar com pró-atividade na Governança Corporativa
90% dos gestores da instituição com percepção positiva sobre a participação
da área de TIC até dezembro de 2019
Percepção dos gestores em relação à pró-atividade da área de TIC
Assessoria de TI / Governança de TI
Anualmente
Para identificar a importância da participação da TI em eventos e
compromissos institucionais
Pesquisa anual com a alta administração indicando a percepção sobre a
participação da TI nos eventos, atividades e compromissos institucionais
Disponibilidade da TI para participação nas atividades institucionais.
Realização e participação na pesquisa.
Percentual de crescimento dos serviços utilizados
Fomentar a utilização de tecnologias educacionais na instituição
Aumento de 30% na utilização dos serviços anualmente
O crescimento na utilização de serviços disponibilizados
Diretoria de Sistemas e Diretoria de Infraestrutura
Anualmente
Para aferir o crescimento na utilização dos serviços
Através da relação entre o acesso aos sistemas e uso de recursos de
infraestrutura no início e no fim do período mensurado
Disponibilidade e adesão aos serviços e recursos disponibilizados. Aferição
dos dados pelas equipes responsáveis.
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Perspectiva Atendimento às comunidades interna e externa
Projetos de comunicação planejados e executados
Melhorar e ampliar os canais de colaboração e comunicação
Mínimo de 5 projetos de comunicação planejados e executados até
dezembro/2018
O que o indicador Quantidade de projetos relacionados a comunicação de ações, projetos ou
mostra
resultados da TI planejados e executados
Responsável
pela Assessoria de TI / Governança de TI
apuração
Periodicidade
da Anualmente
apuração
Por que apurar o Para verificar se estão sendo tomadas ações para melhorar a comunicação
indicador
com a comunidade interna e externa
Como
apurar
o Através de levantamento de projetos planejados e executados
indicador
Fatores de sucesso
Motivação e envolvimento da equipe
Indicador 4
Objetivo estratégico
Meta

Indicador 5
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso
Indicador 6
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual de encontros semanais realizados para alinhamentos das áreas
da TI (diretores) e quórum
Melhorar e ampliar os canais de colaboração e comunicação
Realizar 90% do total das reuniões semanais com ao menos 50% dos
diretores participantes durante o ano
Encontros de alinhamento realizados semanalmente com a equipe de
diretores da TI, com ao menos 50% dos diretores participando
Assessoria de TI / Governança de TI
Semestralmente
Para verificar se estão ocorrendo as reuniões para alinhamento da equipe
Registro de reuniões e participantes
Engajamento da equipe para participação nos encontros
Percentual de usuários que conhece os serviços e recursos
Melhorar e ampliar os canais de colaboração e comunicação
90% dos usuários que conheçam todos os recursos e serviços
disponibilizados para uso até dezembro/2019
Grau de satisfação dos usuários em relação à comunicação das ações,
projetos e serviços da TI
Governança de TI
Semestralmente
Para identificar a percepção do usuário final sobre a efetividade das ações
de comunicação
Através de questionário de satisfação a ser aplicado na comunidade
Divulgação e participação da comunidade no preenchimento da pesquisa
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Indicador 7
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso
Indicador 8
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso
Indicador 9
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual de projetos desenvolvidos com colaboração de unidades
externas
Melhorar e ampliar os canais de colaboração e comunicação
Executar 20% dos projetos planejados com colaboração de unidades
externas até dezembro/2019
Execução de projetos com colaboração de unidades externas
Assessoria de TI / Governança de TI
Anualmente
Para identificar participação externa em projetos
Projetos com colaboração externa realizados / Quantidade total de projetos
realizados
Conscientização das equipes em relação a trabalhos colaborativos
Relação entre o tempo de indisponibilidade e as horas dedicadas à
manutenção preventiva de serviços, exceto por fatores externos
Garantir a disponibilidade, integridade, confiabilidade e segurança dos
sistemas e serviços ofertados
Diminuir a relação em pelo menos 40% até dezembro/2018
Quantidade de tempo dedicado a manutenção preventiva
Diretoria de Infraestrutura e Redes
Semestralmente
Para verificar o resultado da manutenção preventiva na disponibilidade de
serviços
Relação tempo de indisponibilidade / horas dedicadas a manutenção
preventiva
Alimentação das informações pela equipe
Percentual de disponibilidade de serviços
Garantir a disponibilidade, integridade, confiabilidade e segurança dos
sistemas e serviços ofertados
Taxa de disponibilidade mensal de 90% para cada serviço
Tempo que o serviço ficou disponível
Diretoria de Infraestrutura e Redes
Semestralmente
Aferir o tempo de disponibilidade dos serviços
Quantidade de horas de disponibilidade do serviço / Quantidade total de
horas no mês
Alimentação das informações pela equipe
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Indicador 10
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Índice de satisfação dos usuários em relação aos serviços e recursos
disponíveis
Facilitar e disseminar o uso e o acesso aos serviços e recursos de tecnologia
da informação e comunicação
80% dos usuários satisfeitos com conceito bom, muito bom ou ótimo
Grau de satisfação dos usuários em relação à comunicação das ações,
projetos e serviços da TI
Governança de TI
Semestralmente
Para identificar a percepção do usuário final sobre a efetividade das ações
de comunicação
Através de questionário de satisfação a ser aplicado na comunidade
Disponibilização e divulgação do Catálogo de Sistemas e Serviços.
Questionário anual de satisfação com os serviços e recursos de TIC.

Perspectiva Excelência Operacional
Indicador 11
Percentual de processos automatizados
Objetivo estratégico
Formalizar e aperfeiçoar os processos internos
Meta
80% dos processos internos automatizados até o fim de 2019
O que o indicador Automatização dos processos
mostra
Responsável
pela Equipes da TI
apuração
Periodicidade
da Anualmente
apuração
Por que apurar o Para identificar o nível de automatização dos processos
indicador
Como
apurar
o Relação entre processos automatizados e o total de processos identificados
indicador
Fatores de sucesso
Mapeamento dos processos
Indicador 12
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual de processos formalizados
Formalizar e aperfeiçoar os processos internos
90% dos processos da TIC formalizados até o fim de 2019
Formalização dos processos
Equipes da TI
Anualmente
Identificar a formalização e documentação dos processos
Relação entre processos formalizados e o total de processos identificados
Mapeamento e formalização dos processos
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Indicador 13
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual de metas do PDTIC alcançadas
Aprimorar e consolidar a Governança e Gestão de TIC na instituição
90% das metas do PDTIC alcançadas
Execução do PCTIC

Indicador 14

Percentual do plano de ação de melhoria de Governança de TIC do CONIF
executado
Aprimorar e consolidar a Governança e Gestão de TIC na instituição
100% dos prazos do plano executados até o fim de 2019
Execução das ações de melhoria de Governança de TIC do CONIF

Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável
pela
apuração
Periodicidade
da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como
apurar
o
indicador
Fatores de sucesso

Indicador 15
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso

Equipes de TIC
Anualmente
Para acompanhamento da execução do PDTIC e ajuste de metas e ações, se
necessário
Acompanhamento de metas executadas em relação às metas pretendidas
Acompanhamento do plano

Equipes da TI
Semestralmente
Para garantir o cumprimento das ações de melhoria de Governança de TIC
estabelecidas pelo CONIF e pelo MPDG em atendimento a acórdão do TCU
Relação entre ações executadas no prazo e ações planejadas
Alinhamento de metas e ações constantes no plano ao planejamento
institucional e planejamento de TIC
Perspectiva Garantia de Continuidade
Percentual do plano de capacitação executado
Capacitar a equipe de TIC
80% do plano de capacitação executado até dezembro de 2019
Capacitações planejadas e realizadas para as equipes de TIC
Equipes da TI
Anualmente
Para identificar se as equipes estão sendo capacitadas
Relação entre capacitações planejadas e capacitações realizadas
Elaboração de um plano de capacitação em conjunto com a Diretoria de
Gestão de Pessoas
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Indicador 16
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual de carga horária da equipe dedicada a capacitação
Capacitar a equipe de TIC
Disponibilizar 5% da carga horária da equipe para capacitações
Tempo disponibilizado para que as equipes realizem capacitações

Indicador 17

Taxa de incidentes mensais por falta de recursos de infraestrutura ou de
sistemas
Garantir escalabilidade de sistemas e infraestrutura
Nenhuma ocorrência por falta de recursos
Incidentes causados pela falta de recursos de infraestrutura e sistemas

Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso
Indicador 18
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso

Equipes da TI
Anualmente
Para identificar se as equipes estão tendo disponibilidade de carga horária
para se capacitarem
Relação entre o tempo disponibilizado para capacitações e a carga horária
total da equipe
Organização dos horários das equipes para disponibilizar tempo para
capacitações.
Controle e cadastro das informações pelas equipes da TI

DASI, DIR e DSI
Semestralmente
Acompanhar os incidentes decorrentes de falta de recursos
Relação de incidentes ocorridos por falta de recursos de infraestrutura ou
sistemas por mês
Acompanhamento pelas equipes de TI
Previsão de crescimento de serviços disponíveis relacionados com total
de recursos disponíveis
Garantir escalabilidade de sistemas e infraestrutura
Garantir excedente de 20% dos recursos em relação à previsão de
crescimento dos sistemas e serviços
Recursos disponíveis para garantir o crescimento de serviços e sistemas
DIR e DSI
Semestralmente
Identificar se os recursos disponíveis são suficientes para garantir a
escalabilidade de sistemas e serviços
Relação entre previsão de crescimento de serviços e recursos disponíveis
Quantidade de recursos disponíveis para crescimento.
Previsão de crescimento de serviços.
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Indicador 19
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual de recursos de TIC disponíveis atualizados
Garantir escalabilidade de sistemas e infraestrutura
Manter 80% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2019
Recursos disponíveis com necessidade de atualização

Indicador 20

Percentual do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e
Comunicação atualizado
Garantir escalabilidade de sistemas e infraestrutura
Executar no mínimo 80% do PCTIC

Objetivo estratégico
Meta

DIR e DASI
Anualmente
Identificar os recursos desatualizados para que seja possível tomar as
providências para a atualização
Proporção entre os recursos disponíveis com necessidade de atualização e
o total de recursos disponíveis
Existência de um plano de atualização.
Recursos orçamentários disponíveis para atualizações de recursos.

O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso

Contratação dos lotes do PCTIC

Indicador 21
Objetivo estratégico
Meta
O que o indicador
mostra
Responsável pela
apuração
Periodicidade da
apuração
Por que apurar o
indicador
Como apurar o
indicador
Fatores de sucesso

Percentual do Plano de Gerenciamento de Configurações executado
Garantir escalabilidade de sistemas e infraestrutura
80% do plano executado
Implementação da política de gerenciamento de configurações

DACT
Anualmente
Para acompanhar a execução do planejamento
Percentual de lotes constantes no PCTIC contratados
Recursos orçamentários disponíveis.

DIR
Anualmente
Avaliar a aderência a política de gerenciamento de configurações
Percentual de itens do plano atendidos
Aprovação da Política de Gerenciamento de Configurações
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8.6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

MATRIZ SWOT

Ambiente Interno
Pontos Fortes
Apoio da alta direção
Comitê de TI constituído
Incentivo à Capacitação
Parque tecnológico atualizado
Ambiente
de
trabalho
(relacionamento)
Pontos Fracos
Rotatividade de servidores
Falta de formalização de processos e
políticas
Comitê de TI pouco efetivo
Quadro de TI insuficiente em alguns
câmpus
Processos
de
trabalho
não
documentados

1.
2.
3.
4.

Ambiente Externo
Oportunidades
Globalização das informações
Oferta de Cursos pela ESR
Parcerias com outras instituições
Portal da TI instituído

Ameaças
1. Contingências e cortes no orçamento
2. Mudanças na legislação
3. Incertezas na política de governo
relacionada à rede federal de ensino

9. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
9.1.

PLANO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

O levantamento de necessidades foi realizado através de questionário online
preenchido pelos câmpus do IFSP e através de reuniões realizadas com os setores da
Reitoria.
Foram levantadas as necessidades relacionadas a melhorias e disponibilização
de sistemas, recursos de TIC, recursos de infraestrutura e redes e serviços de TIC e
também de melhorias em políticas e procedimentos relacionados a TIC e também
aquelas relacionadas diretamente aos objetivos estratégicos e aos projetos atualmente
em andamento.
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9.2.

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES DE TIC – IFSP

Número
1

Critério
Importância
Estratégica

2

Abrangência dos
Resultados do
Projeto

3

Urgência da
solução

4

Tempo Estimado
do para atender à
necessidade
Conhecimento da
Equipe

5

6

9.3.

Observação à
normas legais

Avaliação
Alta
Média
Baixa
Traz mudança para muitas áreas
Traz mudança para poucas áreas
Traz mudança para uma área
somente
Alta
Média
Baixa
Curto
Médio
Longo
Profundo
Razoável
Pouco
Atendimento a decreto
Atendimento a portaria
Atendimento a norma

Necessidade Descrição

N1.1

Padronização dos sites institucionais

N1.2

Melhorar a publicidade dos serviços e
ações da TI
Definição de ferramentas para melhor
comunicação com os diretores dos câmpus,
tanto entre reitoria e diretores quanto
coordenadores de TI e diretores
Melhorar relacionamento com o usuário e
a análise de solicitações e demandas de
automatização de processos dos setores da
reitoria
Unificação dos sistemas de gerenciamento
de chamados
Expansão da telefonia VoIP

N1.4

N1.5
N1.6
N2.1

N2.10
N2.11
N2.12

1000
500
250
500
250
125
500
250
125
1000
500
250

NECESSIDADES ELENCADAS

Necessidade ID

N1.3

Valor
2000
1000
500
1000
250
125

Manutenção e ampliação dos recursos do
Data Center da Reitoria para ofertar
serviços de hospedagem aos câmpus
Implementação ou ampliação de backup
dos serviços e sistemas dos câmpus
Atualização da política de segurança da
informação
Disponibilização de acesso ao LDAP da
reitoria para integração com sistemais
locais dos câmpus

Origem
Levantamento com os
câmpus
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Levantamento com os
câmpus

Nota
Priorização
4500
4250
4000

Levantamento com os
câmpus

3125

Levantamento com os
câmpus
DIR

3000

Levantamento com os
câmpus

5000

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

3625

2750

3625
3250
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N2.13
N2.14
N2.15
N2.2
N2.3
N2.4
N2.5
N2.6
N2.7

N2.8
N2.9

N3.1
N3.2
N3.3
N3.4
N3.5

N3.6
N3.7
N3.8

N3.9

N3.10
N3.11
N3.12

Contratação de link auxiliar de
comunicação de dados
Utilização de softwares para
gerenciamento de laboratórios
Atendimento à Norma Complementar
IN01/DSIC/GSIPR
Disponibilização de máquinas virtuais em
nuvem
Implantação de solução de filtro de e-mails
anti SPAM/Pishing
Hospedagem dos sites institucionais no
Data Center da reitoria
Instalação de fibra óptica para enlace entre
os prédios nos câmpus
Elaboração de política de Gerenciamento
de configurações
Adequação do ambiente de
armazenamento do servidor de rede em
relação à condições de segurança,
temperatura e rede elétrica
Atualização de sistema base de serviços
Reestruturação das redes de dados dos
câmpus através de cabeamento
estruturado
Aumento de capacidade de
armazenamento de arquivos
Treinamento de servidores para utilização
dos sistemas implantados
Otimização do serviço de videoconferência
Disponibilização e otimização dos links de
dados da RNP
Disponibilização e manutenção de software
para controle de bibliotecas físicas e
virtuais
Disponibilização de softwares para
atividades administrativas
Disponibilização de sistema para gerenciar
licitações e contratos da instituição
Consolidar a implantação do SUAP como
sistema integrado para as atividades
administrativas e acadêmicas para todos os
cursos do IFSP (superiores, pós-graduação,
extensão e FIC)
Disponibilização de aplicações para
dispositivos móveis para acesso aos dados
de sistemas da instituição
Disponibilização e manutenção de recursos
de impressão
Realização de pesquisa de satisfação de
usuários
Disponibilização de computadores para
aumentar o parque computacional

N3.13

Implantação de servidor de domínio

N3.14

Disponibilização de recursos para ações
inclusivas para usuários com necessidades
especiais
Disponibilização de sistema de
gerenciamento de documentos oficiais

N3.15

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
DIR

3125

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Reunião com assessor e
diretores da TI
Levantamento com os
câmpus

5000

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

3750

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
PCTIC 2018

6000

PCTIC 2018

4500

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

4375

Levantamento com os
câmpus

4250

Levantamento com os
câmpus
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Levantamento com os
câmpus

4250

Levantamento com os
câmpus
PCTIC 2018

3875

Levantamento com os
câmpus

3250

3000
2500

4750
4750
4250
4000
3750

3750

4750
4750
4625
4500

4250

4250
4000

3750
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N3.16

Implantação de sistema de eventos

N3.17

N3.25

Padronização das interfaces dos sistemas e
serviços para melhorar o acesso pelos
usuários
Disponibilização de sistema de segurança
para biblioteca
Disponibilização de manuais de usuário dos
sistemas e serviços de forma facilmente
acessível e intuitiva para os usuários
Disponibilização de novos notebooks para
ampliar o parque computacional
Implantação de sistema de controle de
acesso de pessoas e veículos nos
ambientes físicos do IFSP
Aprimorar a segurança de pessoas e
patrimonial através de sistema de controle
de acesso nos ambientes físicos do IFSP
Ferramenta para facilitar busca de
produções científicas do IFSP
Automatização do correção de gabaritos
para Processos Seletivos
Facilitar envio de dados para CKAN

N3.26
N3.27

N3.18
N3.19

N3.20
N3.21

N3.22

N3.23
N3.24

N3.28
N3.29
N3.30
N3.31
N3.32
N3.33
N3.34
N3.35
N3.36
N3.37
N3.38
N3.39
N3.40
N3.41
N3.42
N3.43

N3.44
N3.45

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

3250

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

3000

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

2875

Levantamento com os
câmpus

2500

Assessoria de TI

2500

Assessoria de TI

2500

DSI

3000

Controle de Frequência de Ponto

DSI

4000

Automatização de processos do Conselho
Superior
Facilitar a divulgação de cursos do IFSP

Assessoria de TI

4000

DSI

4250

Disponibilização de módulo no SUAP para a
CPA
Disponibilização de módulo de Eleições no
SUAP
Disponibilização de módulo PDI no SUAP

DSI

2500

DSI

3000

DSI

4750

Contribuir com os projetos da RNP
(Eduroam, Fone, IPv6, Mconf)
Disponibilização da funcionalidade de
Depreciação de patrimônio no SUAP
Disponiblização de Formulários de FG/CD
no SUAP
Disponibilização de RSC no SUAP

DIR

3500

DSI

2250

DSI

3250

DSI

3000

Disponibilização de funcionalidade de
Progressão Docente no SUAP
Disponibilização de PIT e RIT no SUAP

DSI

3000

DSI

3000

Disponibilização de Sistema de Processo
Seletivo
Implantação de Equipe Técnico-Pedagógica
no SUAP
Cartório de Registro de Diplomas

DSI

4750

DSI

2375

DSI

4500

Disponibilização de Controle Orçamentário
no SUAP
Disponibilização de Controle Financeiro no
SUAP
Disponibilização de Controle de
Empréstimo de Chaves de Laboratório no
SUAP
Disponibilização de Controle de Férias no
SUAP
Disponibilização de Controle de Estágio
Probatório no SUAP

DSI

4000

DSI

4000

DSI

1875

DSI

3750

DSI

4750

3250

3000

2750
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N3.46

N5.5

Disponibilização de Progressão
Administrativo no SUAP
Solicitação de Documentos da DGP pelo
SUAP
Disponibilização do Módulo de Enquetes
no SUAP
Elaboração de política para uso de
dispositivos particulares (notebooks,
smartphones, tablets) na rede de dados da
instituição
Consolidação e aprimoramento da
Governança e Gestão de TIC
Implantação da tramitação eletrônica de
todos os processos do IFSP
Otimização da execução orçamentária de
TIC
Definição de Acordo de Níveis de Serviço
para o suporte
Elaboração de política de hospedagem de
serviços para que os câmpus possam
utilizar os serviços do DataCenter da
reitoria
Automatização de formulários

N5.6

Formalização dos processos de TI

N5.7

N8.1

Disponibilização de sistema para gerenciar
contratações de soluções de TIC
Definição e consolidação de procedimentos
referentes à Instrução Normativa interna
de Contratações de TI
Definições de padronizações de recursos,
infraestrutura, intalações e implantações
de serviços nos câmpus
Aprimoramento da política de uso aceitável
da internet
Elaboração de política de gestão de TI para
os câmpus
Aperfeiçoamento das práticas de
desenvolvimento de sistemas
Disponibilização de painel para
acompanhamento de indicadores
institucionais
Participação em reuniões de órgãos
colegiados e eventos institucionais
Realização pesquisa com a alta
administração em relação à satisfação com
os recursos e informações de TIC
disponibilizados
Elaboração de política de governança
digital
Ampliação dos recursos multimídia

N8.2

E-mail institucional e nuvem para alunos

N8.3

Disponibilização de computadores para
processamento de imagens
Disponibilização de Softwares para uso
acadêmico
Elaboração de política para capacitação dos
servidores da área de TI do IFSP

N3.47
N3.48
N4.1

N4.2
N5.1
N5.2
N5.3
N5.4

N5.8

N5.9

N5.10
N5.11
N5.12
N6.1

N7.1
N7.2

N7.3

N8.4
N9.1

DSI

4750

DSI

3750

DASI

2500

Levantamento com os
câmpus

5375

Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Levantamento com os
câmpus
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Levantamento com os
câmpus

5375

Levantamento com os
câmpus
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Levantamento com os
câmpus
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria

4250

Levantamento com os
câmpus

2875

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
DSI

2500

DADI

4500

Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria
Reunião com assessor e
diretores da TI da reitoria

5000

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus / Reunião com

3500

5750
5750
4750
4750

4000
3500
3500

2125
3375

3500

3250
3250
2875
2500
3750
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N10.1

assessor e diretores da TI da
Reitoria
Levantamento com os
câmpus

N11.2

Aquisição de equipamentos de rede
cabeada para ampliação da rede em novos
ambientes
Ampliação das redes sem fio nos câmpus e
reitoria
Aumento da capacidade de
disponibilização de serviços e
armazenamento de dados nos câmpus
Substituição ou otimização de
equipamentos de rede cabeada obsoletos
Substituição de computadores obsoletos

N11.3

Otimização de computadores em uso

N11.4
N12.1

Substituição dos notebooks obsoletos em
uso
Elaboração de política de impressão

N12.2

Elaboraçãode política de TI Verde

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus
DADI

N12.3

Levantamento com os
câmpus
DIR

4250

N13.1

Implantação de Sistema de Gerenciamento
de Impressão
Aquisição de equipamentos de telefonia

N14.1

Manutenção da rede elétrica da reitoria

PCTIC 2018

5000

N10.2
N10.3

N11.1

4750

Levantamento com os
câmpus
Levantamento com os
câmpus

3250

3250

3000

2500
2500
2000
4750
4250

2750

10. CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC
10.1. RECURSOS

A capacidade estimada da execução de TIC é baseada na estrutura de sua
equipe, considerando quantidade e capacitações de seus servidores, e nos recursos
financeiros disponibilizados.
A equipe de TIC do IFSP teve considerável ampliação na capacidade de
execução em relação ao cenário do PDTI anterior, dadas as contratações de servidores
tanto para atuação nos câmpus, quanto para atuação na reitoria. Os novos profissionais
ampliaram a quantidade de projetos que podem ser executados simultaneamente e
elevaram a qualidade dos serviços ofertados.
Por outro lado, com os problemas econômicos que afetaram toda a rede
federal de ensino, houve a diminuição de recursos orçamentários disponíveis para os
projetos na área de TIC.
CARGO
Administrador
Analista de TI
Assistente em
Administração
Professor EBTT
Técnico de
Laboratório – área
Informática
Técnico de TI
Tecnólogo em Redes
e Infraestrutura
Total

QUANTIDADE TOTAL
2
31
3

REITORIA

CÂMPUS
2
16
3

0
15
0

4
73

2
8

2
65

70
6

7
6

63
0

189

44

145
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10.2. PORTFÓLIO DE PROJETOS
10.2.1. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E REDES
Situação
Em andamento

Projetos
Firewall

Em andamento

VoIP

Em andamento

Autenticação
Descentralizado
VPN C2S e S2S
(StoneGate)

Em andamento

Em andamento

Em andamento
Em andamento
Concluído
Em andamento

Em andamento
Em andamento
Em andamento

Alta
Disponibilidade
e CDC SJBV
E-mail e nuvem
para Alunos

Redundância de equipamentos e serviços entre os datacenters do
IFSP.

IPv6
WiFi Reitoria
Autenticação na
Rede da
Reitoria
SICC

Migração do padrão de conectividade do IFSP para o IPv6.
Implantação de controladora de rede sem fio na rede da reitoria
Acesso por autenticação de usuários na rede da reitoria

Em andamento

Delegação DNS
Servidor de
Logs
Zabbix (NOC)

Em andamento

Mconf

Em andamento

vCloud/OpenSta
ck

Finalizado

Finalizado

Topologia Física
e Funções de
Rede
CAFe
Criptografia
PGP
Cofre IFSP

Finalizado

Certificação SSL

Finalizado

ViaIpê

Finalizado

Videoconferênci
a - 2ª MCU
Rotina de
Manutenção do
CDC
Backup Exec
Mail IFSP 15GB

Finalizado
Finalizado

Finalizado

Finalizado
Finalizado

Descrição
Implantação e consolidação de solução de firewall para garantir a
segurança da informação para todo o IFSP
Implantação e consolidação de comunicação por VoIP nos câmpus e
reitoria
Disponibilizar método seguro e com mínima possibilidade de falhas
para autenticação junto a base de dados da Reitoria.
Interconexão segura e confiável entre os campus.

Disponibilização de e-mails e nuvem para alunos

Disponibilização de hardware específico para hospedagem de
máquinas virtuais utilizadas em pesquisa.
Facilitar a configuração de DNS para os campus registrarem nomes.
Agrupamento de logs dos diversos servidores para correlação de
eventos, contabilidade e outros dados estratégicos.
Monitoramento de situação de máquinas virtuais, hardware e
serviços de TI oferecidos pelo IFSP.
Implementação e disponibilização de plataforma para
webconferência em complemento ao Conferência Web da RNP.
Hospedagem moderna para máquinas virtuais, facilitando sua
instalação e disponibilização para maior eficiência do processo de
hospedagem.
Mapeamento e inventário dos dispositivos e topologia de rede dos
datacenters e da rede interna da Reitoria.
Provedor de identidade
Criptografia de arquivos para maior segurança em sua transferência
e armazenamento.
Serviço de armazenamento e disponibilização de arquivos voltado a
segurança.
Disponibilização de certificação de autenticidade provido por
tecnologia SSL para a utilização em serviços de tecnologia da
informação do IFSP.
Acompanhamento da situação da infraestrutura de rede que
interconecta o IFSP com a internet.
Aquisição e implementação de um segundo MCU para o serviço de
vídeo conferência.
Definição e implementação do processo de manutenção para os
datacenters do IFSP.
Aquisição e implementação de solução de backup no IFSP.
Expansão das cotas para caixa de e-mail dos usuários do e-mail
institucional do IFSP.
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10.2.2. SERVIÇOS AVANÇADOS DA RNP IMPLANTADOS NO IFSP
Situação
Em
Andamento
Em
Andamento
Em
Andamento
Finalizado

Projetos
Eduroam
Fone@RNP
IDC
CAFe

Finalizado

Conferência Web

Finalizado
Finalizado
Finalizado

FileSender@RNP
ICPEdu
Videoconferênci
a
Vídeo sob
Demanda
Transmissão de
Vídeo ao Vivo

Finalizado
Finalizado

Descrição
Autenticação unificada entre diversas instituições de ensino e
pesquisa provida pela RNP.
Serviço VoIP para ligações sem custo entre diversas instituições de
pesquisa.
Alocação de equipamentos e serviços em redundância a infraestrutura
disponibilizada pela RNP no estado de São Paulo.
Provedor de identidade
Serviço de conferência web utilizável por navegadores para
conferência entre múltiplos usuários.
Envio de arquivos entre usuários cadastrados na rede café.
Serviço de emissão de certificados para instituições de pesquisa.
Serviço atrelado ao serviço de vídeo conferência do IFSP.
Serviço atrelado ao serviço de vídeo conferência do IFSP.
Serviço atrelado ao serviço de vídeo conferência do IFSP.

10.2.3. SISTEMAS
Situação
Ativo

Projetos
Aurora

Ativo

Automatização
de testes

Ativo

Cartório Virtual

Em análise

Compras

Ativo

E-mail
institucional

Ativo

Formulários
eletrônicos
Gestão interna
de sistemas
Git
Hudson
Imperium

Ativo
Ativo
Manutenção
Hibernando

Hibernando
Ativo

Leitor de
Gabaritos
LimeSurvey

Descrição
Página de serviços para alunos e servidores contendo:
- Digita Notas: Aplicação Web para digitação de notas e faltas
- Eleições: Módulo que cobre o processo eleitoral
- Visualização de notas: Módulo para o aluno verificar suas notas,
faltas e situação
Ferramenta para automatizar os testes contendo:
- Badboy: Ferramenta de automação de testes funcionais e
performance para aplicações web
- TestLink: Repositório de casos de teste para acompanhamento da
execução de testes
Sistema de Cartório Digital para emissão de diplomas e confecção de
carteirinhas
Sistema para compras (PRA)
Serviço de mensagens eletrônicas do IFSP contendo:
- Gerenciador LDAP: Gerenciador de usuário e grupos do LDAP
- Redefinição de senha: Redefinição de senha do e-mail
Formulários eletrônicos para preenchimento e impressão on-line.
Projeto para realização de gerenciamento dos projetos internos da DSI
Repositório e controle de versão de código fonte
Ferramenta para integração contínua de software
B.I. Acadêmico contendo:
- Capital Humano: página da Fiesp que centraliza as informações de
opções de cursos profissionalizantes oferecidas em São Paulo
- CenSup: Senso da educação superior
- Educacenso: Censo educacional
- Enade: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
- Inglês sem Fronteiras: Para aplicação do TOEFL
- Seguro de Vida: Contrato de seguro de vida para os alunos do IFSP
- SisTec: Senso da educação técnica
Leitor de gabaritos para concursos e vestibulares
Criação, administração, distribuição e emissão de relatório de
respostas de consultas públicas online contendo:
- Plugin LDAP: Plugin para autenticação no LDAP do IFSP
- Template IFSP: Adequação da aparência do IFSP

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – 2018-2019
Página 30 de 65

Ativo
Ativo

Maven
Mobile

Ativo

Moodle

Ativo

Nambei

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Concluído
Ativo

Ativo
Concluído
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Concluído

Ativo
Ativo

Gerenciador de bibliotecas de desenvolvimento de software
Aplicativo para reunir todas as soluções de app mobile para o IFSP
contendo:
- ConectaIFSP: Solução para comunicação com a comunidade
Projeto para centralização de demandas relativas ao moodle e
implementações contendo:
- Integrador Moodle para SUAP: Plugin Integrador Moodle para SUAP
- OAuth Moodle para SUAP
Sistema acadêmico contendo:
- Gerenciamento de migrações
- Gerenciamento de uso: Informações da utilização do NAMBEI
- Módulo ADMIN: administração do sistema NAMBEI
- Módulo CEN: Criação de turmas, montar horário, controle de aulas
- Módulo CRE: Impressão de relatórios acadêmicos
- Módulo CTP: cadastro de cursos, disciplinas e grades
- Módulo ESCOLAC: Consulta dos dados do sistema
- Módulo MATRIC: matrícula de alunos

Nuvem
OAuth
OpenProject
PAE
Pergamum
Piwik
Portal Concurso
Público
Portal
Institucional do
IFSP

Armazenamento e sincronização de arquivos
Serviço de autenticação
Catálogo de projetos
Programa de Assistência Estudantil
Sistema de Biblioteca
Ferramenta para métricas de audiência em sites
Aplicação WEB para administração de concursos
redistribuição e remoção
Portal Institucional do IFSP

Portal TI
Proxy Reverso
WS
Redmine –
Compras de TI
Repositório
Institucional
RODA
ScrumMps

Portal do setor de TI do IFSP
Central de Web Services disponibilizados

Servidor de
Relatórios
SGC
Sisu

SSL
SUAP

públicos,

Gerenciador de projetos de contratação de soluções de TI
Base de dados de acesso aberto para gerenciar a produção intelectual
de servidores e discentes vinculados ao IFSP
Informatização da organização didática
Gerenciamento online de projetos seguindo SCRUM e conceitos de
Mps.Br
Fornecer relatórios com os mais diferentes tipos de dados
Sistema Gestor de Concursos
Soluções para atender a demanda do Sisu contendo:
-Importador Sisu-Nambei: importa as informações dos candidatos do
Sisu para o Nambei
- Página do Sisu do IFSP: página para convocação das chamadas do Sisu
do IFSP
Implantação de certificados de segurança SSL
Sistema Unificado de Administração Pública contendo:
- Acadêmico: Estuda das funcionalidades da parte acadêmica do SUAP
- Administração: Sub-projeto relativo ao módulo de Administração do
SUAP
- Atividades Estudantis
- Consulta ponto
- Contratações de TIC
- Editor de Minutas
- Eventos
- Formulários
- Frota
- Gestão de Pessoas
- Migração Nambei
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- Progressão Docente CPPD
- Questionário CPA
- Remoção
- RSC
- Tecnologia da Informação
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Subversion
Vagas
remanescentes
Webservices
WebDiário

Repositório e controle de versões de código de fonte
Aplicação Web para administrar o processo de vagas remanescentes
Integração de sistemas via web services
Sistema Web de diário de classe para controle de aulas, atividades,
notas e presença

11. PLANO DE METAS E AÇÕES
11.1. METAS
ID

Valor

Indicador

Prazo
dez-20

M01

60%

M02

70%

Percentual de exclusão de subdominios de setores (nº subdominios setor
2019 / nº subdominios setor 2017)
Percentual de satisfação com a comunicação das ações e serviços de TI

M03

50%

Aumento no número de visualizações da página

dez-20

M04

90%

dez-20

M05

70%

Percentual de encontros semanais realizados para alinhamento das áreas
de TI (assessoria e diretorias) e quórum
Percentual de Satisfação dos Demandantes (PO) e Usuários (Campus) no
Processo de Requisitos (Analise do problema e proposta de solução; e
tempo de resposta)
Percentual de Satisfação Tempo de Atendimento do Suporte
Percentual de câmpus conectados no projeto VoIP

dez-20

Percentual de Disponibilidade (Uptime) de Serviços SistêmicoEstruturantes
Tempo médio para restore (MTTR)

dez-20

M06

60%

M07

100%

M08

99%

M09

48h

dez-20

dez-20

dez-18

dez-20

M10

20%

Percentual de Serviços Sistêmico-Estruturantes na Solução de Nuvem

dez-20

M11

70%

Percentual de utilização da infraestrutura em horários de pico (gatilho)

dez-20

M12

20%

Decréscimo do número de incidentes do Top 5 Incidentes

dez-20

M13

100%

Percentual de câmpus conectados no projeto Firewall

dez-18

M14

20%

Diminuição no percentual de incidentes de segurança

dez-20

M15

100%

Percentual de câmpus com sites hospedados na Reitoria

jun-19

M16

50%

Percentual do projeto de fibra óptica executado

dez-20

M17

20%

Percentual de ocorrências relacionadas a mudanças

dez-20

M18

60%

Percentual de políticas elaboradas e aprovadas

dez-20

M19

40%

Percentual de Recursos de TIC padronizados nos câmpus

dez-20

M20

100%

Percentual de sistemas base atualizados

dez-20

M21

100%

Percentual de progresso do projeto de alta disponibilidade

dez-20

M22

100%

Progresso do projeto Zabbix/Graphana (NOC)

dez-20

M23

100%

Progresso do projeto de servidor de Logs

dez-18

M25

60%

Percentual de utilização do storage (gatilho)

dez-20

M26

80%

Percentual de treinamentos demandados e realizados

dez-20

M27

100%

Percentual Projeto Atualização da Videoconferência

dez-18

M28

90%

dez-20

M29

100%

Percentual de câmpus com link de internet com velocidade que atenda à
demanda
Aderência dos processos de aquisição à IN nº 04/2014

dez-18
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M30

80%

Percentual de satisfação dos usuários com os sistemas/softwares
disponibilizados
Percentual de progresso do projeto do LDAP

dez-20

M31

100%

M32

70%

dez-20

50%

Relação entre número de histórias entregues no SUAP Produção e
número de histórias demandadas (no Backlog)
Aumento no número de serviços disponibilizados em aplicação mobile

M33
M34

50%

Diminuição de incidentes relacionados à falta de recursos de impressão

dez-18

M35

70%

Percentual de usuários que responderam ao questionário

dez-20

M36

60%

Percentual dos lotes do PCTIC executado

dez-20

M37

100%

Percentual Projeto de Servidor de Domínio

dez-20

M38

80%

Percentual de câmpus com sistema de segurança na biblioteca

dez-20

M39

50%

Aumento na utilização do repositório institucional

dez-20

M40

80%

Percentual de projetos da RNP em produção

dez-20

M41

90%

dez-20

M42

20%

Percentual de ações do plano de ação para melhoria da governança de
TIC do FORTI executadas no prazo
Capacidade ociosa de TIC

M43

10%

Percentual de atraso no cronograma do novo PDTIC

dez-20

M44

100%

Percentual de revisões do PDTIC 2018-2019 realizadas

dez-20

M45

100%

Aumento na tramitação de processos de forma eletrônica

dez-20

M46

100%

Percentual do orçamento executado

dez-18

M47

60%

Percentual de processos de TIC formalizados

dez-20

M48

60%

Percentual de satisfação com processo de software

dez-20

M49

50%

Percentual do projeto de painel de indicadores executado

dez-18

M50

80%

Percentual de participação em reuniões e eventos institucionais

dez-20

M51

60%

Percentual de alunos cadastrados no e-mail e drive institucionais

dez-18

M52

80%

Percentual do plano de capacitação executado

dez-20

M53

70%

Percentual Projeto de Reorganização do CDC-RET

dez-20

M54

80%

Percentual de câmpus com rede sem fio padronizada

dez-20

M55

80%

Percentual de projetos de sustentabilidade executados

dez-20

M56

100%

Percentual de projetos de Telefonia executados

dez-20

M57

100%

Percentual de projetos de CRD executados

dez-20

M58

60%

Percentual de campus com infraestrutura de redes padronizado

dez-20

11.2.

Ação Descrição

A1.1

Migração dos
portais setoriais
para Portal
Institucional
Campanhas
bimestrais de
divugação dos
serviços da TI
Estabelecer
procedimento de
comunicação entre
os TI dos campi e
reitoria

A2.2

dez-20

dez-20

AÇÕES

Ação ID

A2.1

dez-20

Responsável

Prazos
Inicio

Prazos
Conclusão
dez-20

Recursos
Humanos
Qtde
6

Recursos
Humanos
Competências
Conhecimento
na ferramenta
(Joomla!)

DADI

jan-18

ATI

jan-18

dez-20

5

jan-18

jun-18

2

Integrantes das
equipes
envolvidas na
campanha
-

ATI
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A2.3

Implantação de
Sistema de
comunicação e
registro de
conversas entre
usuários e grupos
de usuários

A2.4

Estabelecer
procedimento de
comunicação entre
os diretores de
campi e a TI
Elaborar Política de
Uso do Chat IFSP

A2.5

DADI

jan-18

jun-18

4

Conhecimento
de uso da
ferramenta e
experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

ATI

jan-18

dez-20

7

-

DADI

jan-18

jun-18

4

Conhecimento
de uso da
ferramenta e
experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas
Conhecimento
da ferramenta
(Joomla!)
-

A3.1

Reformulação do
Portal da TI

ATI

jan-18

dez-20

3

A4.1

Realizar reuniões
semanais de
alinhamento das
equipes de TI
Definir a melhor
abordagem de
relacionamento
com as áreas
demandantes
(Comissão, Servidor
da Área, Consultor
de Processo, DevOps)
Aprimorar a
participação da DSI
na concepção dos
requisitos de
negócio
Adequação e
otimização das
funcionalidades do
sistema integrado
SUAP
Implantação da
Central de
Chamados
Definição de SLA
Suporte
Catálogo de
Serviços e
Mapeamento da
Triagem
Aquisição de novas
linhas e expansão
do VoIP em todo o
IFSP

ATI

jan-18

dez-20

7

DSI

jan-18

dez-18

1

Levantamento
de Requisitos

DSI

jan-18

dez-20

5

Levantamento
de Requisitos

DSI

jan-18

dez-20

21

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DASI

mar18

dez-18

3

-

DASI

dez-18

5

-

DASI

mar18
jan-18

mar-18

3

-

DIR

jan-18

mar-18

4

-

A5.1

A5.2

A5.3

A6.1

A6.2
A6.3

A7.1
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A8.1

DIR

jan-18

jun-18

3

Câmpus / DACT /
DIR

jan-18

dez-20

5

Contratação de LP
de Dados entre
CDCs
Contratação de
equipamentos para
CDC RET

DIR

jan-18

jun-18

4

-

DIR

jan-18

dez-18

3

A8.5

Contratação de
equipamentos para
CDC SJBV

DIR

jan-18

dez-18

3

A8.6

Renovação de
Garantia
dos Equipamentos

DIR

jan-18

dez-18

3

A8.7

Capacitação para
Solução de Alta
Disponibilidade
CDCs
Aquisição de Nova
Solução de Backup

DIR

jan-18

dez-18

3

IN 04/05;
conhecimentos
técnicos de
infra
IN 04/05;
conhecimentos
técnicos de
infra
IN 04/05;
conhecimentos
técnicos de
infra
-

DIR

jan-18

jun-19

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

Aquisição da
Solução de Nuvem
Migração dos
Serviços da TI para a
Solução de Nuvem
Padronizar interface
de acesso a serviços
Curso de Docker

DIR

jan-18

dez-18

4

-

DIR

jan-19

dez-20

10

-

DIR

jan-19

dez-20

3

-

DIR

jan-18

dez-18

3

IN 04/05

A8.2

A8.3

A8.4

A9.1

A10.1
A10.2

A10.3
A10.4

Renovação dos
Contratos de
Manutenção dos
CDCs
Contratação de
Serviço de Internet LP de Dados

IN 04/05;
conhecimentos
técnicos de
infra
Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.
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A11.1

A11.2

A12.1

A12.2

A13.1

A13.2

A14.1

A14.2

A15.1

A16.1

A16.2

A17.1

A18.1

Realizar estudo
sobre como obter
indicador de
Utilização em
Horario de Pico
Definir ações para
diminuir percentual
de utilização
Identificar os Top 5
Incidentes

DIR

jan-18

dez-18

4

Conhecimentos
técnicos de
infra

DIR

jan-19

dez-20

4

DIR

jan-18

dez-18

3

Acompanhar o
número de
incidentes
semestralmente
Projeto de
padronização de
firewall dos câmpus
com gerenciamento
centralizado na
reitoria
Renovação/Atualiza
ção das licenças do
Firewall
Contratação de
Solução de Filtro de
E-mails anti
SPAM/Phishing

DIR

jan-19

dez-20

3

Conhecimentos
técnicos de
infra
Conhecimento
técnico nos
incidentes
-

DIR

jan-18

dez-18

5

Firewall
Stonegate

DIR

jun-18

nov-18

5

DIR

jan-18

dez-18

3

Capacitação para
Solução de Filtro de
E-mails Anti
SPAM/Phishing
Migração dos
portais
institucionais dos
câmpus para
hospedagem no
Data Center da
Reitoria
Capacitação e
Formalização da
Equipe de
Implantação de
Fibra Óptica
Elaboração de
projeto de
implantação de
Fibra Óptica
Elaboração de
Política de
Gerenciamento de
Configurações

DIR

jan-18

dez-18

3

Equipe de
planejamento
da contratação
Conhecimento
técnico das
soluções e da
infraestrutura
do CDC
-

DIR

jan-18

jun-19

2

-

DIR

jan-18

dez-18

6

-

DIR

jun-18

dez-20

6

-

DADI

jan-19

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

DADI

jun-18

dez-18

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

Elaboração de
Política de Uso de
Sistemas e Serviços
de TI
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A18.2

Elaboração de
Política de Uso
Recursos
Computacionais

DADI

jan-18

jun-18

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.3

Elaboração e
Aprovação de
Política de TI Verde

DADI

jun-18

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.4

Elaboração de
Política de
Hospedagem de
Serviços no CDC

DADI

jan-19

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.5

Elaboração de
Política de
Governança Digital

DADI

jan-18

dez-20

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.6

Elaboração de
Política para
Capacitação dos
Servidores de TIC da
Reitoria e dos
câmpus
Elaboração e
Aprovação de
Política de
Impressão

DADI / DGP

jun-18

dez-18

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

DADI

jan-18

jun-18

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.8

Elaboração e
Aprovação de
Política de Acesso a
Imagens do CFTV

DADI

jan-19

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.9

Elaboração e
Aprovação de
Política de Descarte
de Materiais

DADI

jun-18

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.10

Elaboração do
Código de Conduta
Ética da TI

DADI

jun-18

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.11

Elaboração da
Política de
Privacidade da TI

DADI

jun-18

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A18.7

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – 2018-2019
Página 37 de 65

A19.1

Instalação de ar
condicionado no
ambiente de
armazenamento de
equipamentos de
rede dos câmpus

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A19.2

Instalação de
equipamentos de
segurança no
ambiente de
armazenamento de
equipamentos de
rede

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A19.3

Elaboração de
modelo padrão de
infraestrutura de
redes para os
câmpus
Aquisição de
equipamentos /
suprimentos para
rede de dados

DIR / DACT /
Câmpus

jun-18

dez-20

3

Conhecimento
técnico de
infraestrutura

DACT / DASI /
Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A19.4
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A19.5

Implantação de
ferramenta para
gerenciamento
remoto de
computadores

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A19.6

Contratação de
software para
elaboração de
horário

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A19.7

Implantação de
gerenciamento de
computadores nos
laboratórios dos
câmpus

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.
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A19.8

Contratação de
software para
servidores de rede
dos câmpus

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A20.1

Atualizar sistema
base do e-mail
institucional

DIR

jan-18

dez-18

4

A20.2

Atualizar sistema
base de backup

DIR

jan-18

jun-19

5

A20.3

Atualizar sistema
base do drive/cofre
institucional

DIR

jan-18

jun-18

2

A20.4

Capacitação para
Solução de Backup
Consolidação do
projeto de alta
disponibilidade

DIR

jan-18

jun-19

5

Conhecimento
técnico sobre
sistema base do
e-mail
Conhecimento
técnico sobre
sistema base de
backup
Conhecimento
técnico sobre
sistema base do
drive/cofre
-

DIR

jan-18

dez-18

10

A21.2

Implantação de VPN
S2S

DIR

jun-18

nov-18

5

A22.1

Configuração de
mais ativos no
Zabbix
Inclusão de todos os
serviços sistêmicoestruturantes no
Servidor de Logs
Inclusão de serviços
no IDC

DIR

jan-18

dez-20

4

DIR

jan-18

dez-18

2

DIR

jan-18

dez-18

2

A21.1

A23.1

A24.1

IN 04/05;
conhecimento
técnico sobre
solução de alta
disponibilidade
Conhecimento
técnico sobre
VPN/S2S
Conhecimento
técnico sobre
Zabbix
Conhecimento
técnico sobre
servidor de logs
Conhecimento
técnico sobre
IDC
Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

A25.1

Elaboração das
Políticas de Uso do
Cofre IFSP e do
Drive IFSP

DADI

jun-18

dez-18

4

A25.2

Elaboração de
dimensionamento
de crescimento na
utilização do espaço
disponível
Contratação de
solução para
ampliar capacidade
de armazenamento

DIR

jan-18

jun-18

2

Conhecimento
técnico sobre
dimensionamen
to de espaço

DIR

jan-18

jun-18

2

Conhecimento
técnico sobre
soluções de

A25.3
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armazenament
o / IN 04/05
A26.1

A26.2

A26.3

A27.1

Mapeamento de
treinamentos
necessários
Realização de
treinamentos
mapeados
Acompanhamento
de treinamentos
que forem demanda
da CPSIA
Atualização da
estrutura atual de
videoconferência

ATI

jan-18

jun-18

7

Contratações

ATI

jul-18

dez-20

0

-

ATI

jul-18

dez-20

0

-

DIR

jan-18

dez-18

4

A27.2

Aquisição de
equipamento de
vídeo

DIR

jan-18

dez-18

4

A27.3

Capacitação para
Solução de
Videoconferência
Implantação de
Conexão por fibra
óptica no câmpus
Itapetininga
Aumento na
velocidade de
conexão dos
câmpus Avaré,
Boituva, Campos do
Jordão, Capivari,
Registro, São
Roque, Bragança
Paulista, Piracicaba
e Sorocaba
Apoio técnico e/ou
de normas de
contratação de TI
para Soluções de TI
para as áreas

DIR

jan-18

dez-18

4

Conhecimento
técnico sobre
soluções de
videoconferênci
a / IN 04/05
Conhecimento
técnico sobre
soluções de
videoconferênci
a / IN 04/05
-

Câmpus/DIR

jan-18

dez-20

0

-

Câmpus/DIR

jan-18

dez-18

0

-

DACT

jan-18

dez-20

2

Apoio técnico às
equipes de
planejamento
da contratação
de soluções de
TIC

DACT

jan-18

dez-20

10

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A28.1

A28.2

A29.1

A29.2

Elaboração de SRPs
de Material de
Consumo e
Permanente de
impressão para
padronização do
parque tecnológico
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A30.1

Contratação de
Biblioteca Virtual
(Pearson)

DACT/PRE

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A30.2

Contratação de
suíte de aplicativos
para escritório

DACT/Requisitante

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A30.3

Contratação de
software de CAD
para utilização pela
DIE

DACT/Requisitante

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A30.4

Facilitar o acesso
aos manuais de uso
dos serviços em
produção

DIR

jan-18

dez-20

2

-
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A30.5

Contratação de anti
vírus

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A30.6

Contratação de
Normas ABNT

DACT/PRE

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A30.7

Contratação de
Sistema de
Biblioteca
(Pergamum)

DACT/PRE

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.
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A30.8

Aquisição de
materiais para
realização de
empréstimos pela
biblioteca

DACT/PRE

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A31.1

Elaboração de
política de utilização
de LDAP
descentralizado
LDAP
Descentralizado Fase I - WiFi
LDAP
Descentralizado Fase II - Visitante
LDAP
Descentralizado Fase III - AD
Implantação
Modulo de
Licitações e
Contratos no SUAP
Implantação cursos
Pós-graduação no
SUAP

DIR

jan-18

jun-18

3

DIR

jan-18

jun-18

3

DIR

jun-18

dez-18

3

DIR

jan-19

jun-19

3

DSI

jun-19

dez-20

4

Conhecimento
sobre o
funcionamento
do LDAP
Conhecimento
técnico sobre
LDAP
Conhecimento
técnico sobre
LDAP
Conhecimento
técnico sobre
LDAP
Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jan-18

jun-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.3

Implantação
Modulo Projetos de
Extensão no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.4

Implantação cursos
FIC no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.5

Implantação cursos
Técnico Modular no
SUAP

DSI

jun-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.6

Implantação de
cursos técnicos
integrados no SUAP

DSI

jan-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.7

Análise,
desenvolvimento e
implantação de
módulo de eventos
no SUAP
Analisar,
desenvolver e
implantar Sistema
Automático para

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A31.2

A31.3

A31.4

A32.1

A32.2

A32.8
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Correção de
Gabaritos

A32.9

Desenvolver
integração com
CKAN

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.10

Implantação
Modulo de
Frequência de
Ponto no SUAP
Automatização de
processos do
Conselho Superior

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jan-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.12

Implantação
Modulo de Catálogo
de Cursos no SUAP

DSI

jan-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.13

Implantação
Modulo da CPA no
SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.14

Implantação
Modulo de Eleições
no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.15

Implantação
Modulo de PDI no
SUAP

DSI

jan-18

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.16

Inclusão do cálculo
de depreciação no
SUAP

DSI

jun-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.17

Inclusão dos
Formulários de
FG/CD no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.18

Implantação de um
Módulo de RSC no
SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.19

Implantação da
Progressão Docente
no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.20

Implantação da PIT
RIT no SUAP

DSI

jun-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.21

Implantação do SGC
Vestibular

DSI

jan-18

jun-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.22

Implantação de
Equipe TécnicoPedagógica no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.11
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A32.23

Integração da CRDVALID com SUAP

DSI

jan-18

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.24

Implantação do
Módulo de
Orçamentos no
SUAP
Implantação do
Módulo Financeiro
no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

Implantação do
Controle de
Empréstimo de
Chaves no SUAP
Implantação do
Controle de Férias
no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.28

Implantação do
Controle de Estágio
Probatório no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

A32.29

Implantação da
Progressão
Administrativo no
SUAP
Inclusão da
Solicitação de
Documentos da
DGP no SUAP
Implantação do
Moódulo de
Visitantes no SUAP

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jan-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

Implantação
Modulo de
Acompanhamento e
Execução PCTIC no
SUAP
Integração de
Solução de E-mail e
Drive dos Alunos no
SUAP
Implantação do SGC
Concurso

DSI

jun-19

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jan-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jun-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

Implantação
Modulo de Compras
e Contratação de
TIC no SUAP
Implantação
Modulo de
Enquetes no SUAP

DSI

jan-18

dez-18

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jun-18

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

Disponibilização de
novas
funcionalidades no
IFSP Conecta

DSI

jan-18

dez-20

1

Desenvolviment
o para Android

A32.25

A32.26

A32.27

A32.30

A32.31

A32.32

A32.33

A32.34

A32.35

A32.36

A33.1
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A34.1

Contratação de
Serviços de
Impressão nos
câmpus

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A34.2

Contratação de
Serviços de
Impressão na
Reitoria

DACT/DASI

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

A34.3

Aquisição de
Suprimentos de
impressão para os
câmpus

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.
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A34.4

Aquisição de
Suprimentos de
impressão para a
Reitoria

A34.5

Implantação de
sistema de controle
de impressões

A34.6

Aquisição de
Equipamentos de
impressão para os
câmpus

DACT/DASI

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

DIR/DASI/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.
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A34.7

Aquisição de
Equipamentos de
impressão para a
Reitoria

A35.1

Pesquisa de
Satisfação para
Usuários dos
Serviços de TI
Pesquisa de
Satisfação para
Usuários dos
Sistemas de
Informação
Pesquisa de
Satisfação para
Usuários dos
Recursos de TI
Pesquisa de
Satisfação para
Participantes dos
Processos de TI
Pesquisa de
Satisfação da alta
administração
Pesquisa de
Satisfação com
Atendimento de
Suporte
Aquisição de
computadores para
atividades
administrativas

A35.2

A35.3

A35.4

A35.5

A35.6

A36.1

DACT/DASI

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Acompanhame
nto e
orientações
pela equipe da
DACT;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR,
quando
necessário.

DASI/DIR

jan-18

dez-18

3

-

DASI/DSI

jan-18

dez-18

3

-

DASI

jan-18

dez-18

3

-

DASI/DSI

jan-18

dez-18

3

-

ATI

dez-18

dez-20

3

-

DASI

jan-18

dez-18

5

-

DACT/DASI/Câmpu
s

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.
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A36.2

Aquisição de
Computadores para
atividades
acadêmicas

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.3

Adquirir
equipamentos e
suprimentos para
usuários com
necessidades
especiais

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.4

Aquisição de
Softwares/Licenças
para usuários com
necessidades
especiais

DACT/DASI/Câmpu
s

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.5

Aquisição de
notebooks para
atividades
administrativas

DACT/DASI/Câmpu
s

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.
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A36.6

Aquisição de
notebooks para
atividades
acadêmicas

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.7

Elaboração de
projeto para
controle de acesso
por RFID

Câmpus / DACT /
DIR

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.8

Aquisição de
equipamentos de
controle de acesso
por RFID

Câmpus / DACT /
DIR

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.9

Aquisição de
equipamentos e
suprimentos para
recursos multimídia

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

2

Equipe DACT;
elaboração de
especificações
técnicas e
montagem de
SRP

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – 2018-2019
Página 51 de 65

A36.10

Aquisição de
computadores
avançados para
processamento de
imagens para os
câmpus

DACT / Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.11

Aquisição de
Softwares/Licenças
para os Câmpus

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.12

Contratação de
soluções para
padronização e
manutenção da
rede de dados

DIR/DASI/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.13

Aquisição de
equipamentos para
Data Center dos
câmpus

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.
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A36.14

Aquisição de
materiais de
consumo de TI para
atualização /
manutenção /
otimização de
equipamentos

DACT/DASI/Câmpu
s

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.15

Contratação de
software de
gerenciamento de
impressões

DACT/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.16

Aquisição de
equipamentos de
CFTV

Câmpus/DACT/DIR

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A36.17

Contratação de
manutenção de
Nobreak da Reitoria
Contratação de
Cartório de Registro
de Diplomas
Contratação de
certificados Digitais

DIR

fev-18

dez-20

3

IN 04/05

PRE / DACT

jan-18

5

DACT/PRA

jan-18

Equipe de
planejamento
da contratação
Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACT

A36.18

A36.19

jul-19

dez-20

5
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A37.1

Implantar servidor
de domínio na
Reitoria

DIR

jan-18

dez-18

9

A37.2

Implantar servidor
de domínio nos
câmpus

Câmpus/DIR

jan-18

dez-20

5

A38.1

Implantar sistema
de segurança na
biblioteca

Câmpus/DACT/DIR

jan-18

dez-20

5

A39.1

Consolidação do
Repositório
Institucional
Integração ao
Fone@RNP

ATI

jan-18

dez-20

3

-

DIR

jan-18

dez-20

3

Conhecimento
sobre a
ferramenta
Fone@RNP
Conhecimento
sobre o
Eduroam
Conhecimento
técnico sobre
IPv6
-

A40.1

A40.2

Integração com o
Eduroam

DIR

jan-18

dez-18

4

A40.3

Expansão do IPv6
nos campi

DIR

jan-18

dez-20

6

A41.1

Definir processo
para elaboração de
agendas do Comite
de TI
Estimar a
capacidade ociosa
da equipe de TIC

ATI

jan-18

mar-18

2

ATI

jan-18

dez-20

3

Estimar a
capacidade ociosa
dos recursos
computacionais de
TIC
Designação de
Comitê de
Governança Digital

DASI/DIR

jun-19

dez-20

5

ATI

jan-18

jun-18

2

ATI

jan-19

dez-20

5

A42.1

A42.2

A42.3

A43.1

Elaborar novo PDTIC
seguindo todas as
etapas do Guia do
SISP

Conhecimento
técnico sobre
servidor de
domínio
Conhecimento
específico sobre
servidor de
domínio
Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

Conhecimento
técnico sobre
cálculo de
capacidade
ociosa
Conhecimento
técnico sobre
cálculo de
capacidade
ociosa
Legislação sobre
governança
digital

Conhecimento
sobre o guia de
Elaboração do
PDTIC do SISP
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A44.1

A44.2

A45.1

A45.2

A46.1

A47.1

A47.2

A47.3

A47.4

A47.5

A47.6

Realizar revisão do
PDTIC para inserir
plano de Gestão de
Riscos
Realizar revisão do
PDTIC para
alinhamento ao PDI
2019-2022
Implantação do
Processo e
Documento
Eletrônico no SUAP
Tramitação de
todos os processos
de forma eletrônica
no IFSP
Definição de
processo de
acompanhamento e
transparência do
Orçamento da
PRODI
Atualização da
Política de
Segurança da
Informação

ATI

jan-18

jun-18

5

Conhecimento
técnico sobre
gestão de riscos

ATI

jan-19

jun-19

5

DSI

jan-18

mar-18

4

Conhecimento
sobre
elaboração do
PDTIC
Python+Django
e Análise de
Requisitos

NGPID/ATI/DSI

jan-18

dez-20

4

-

ATI

jan-18

jun-18

3

Mapeamento
de processos

DADI

jan-18

jun-18

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

Elaboração e
Aprovação de
Instrução
Normativo de
Contratações de TI
Elaboração e
publicação de
procedimentos de
contratações de TIC

DACT

jan-18

mar-18

2

Análise e
publicação do
documento

DACT

jan-18

jun-18

2

Consolidar a
utilização do
Redmine Compras
TI como ferramenta
para controle dos
processos de
contratações de TIC
Elaborar e divulgar
modelos de DOD,
ETP e Termos de
Referência para
contratação de bens
e serviços de TIC
Elaborar catálogo
de softwares
padrão para uso
administrativo e
acadêmico no
âmbito da Reitoria e
dos câmpus do IFSP

DACT

jan-18

dez-18

2

Equipe da DACT
com
conhecimento
sobre IN nº
04/2014 e
demais normas
sobre
contratações
Equipe da
DACT;
Conhecimento
no
funcionamento
do Redmine

DACT

jan-18

dez-18

2

IN n 04/2014 e
IN nº 05/2017

DASI/Câmpus/DAC
T

jan-18

jul-18

2

Equipe da DACT
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A47.7

Elaboração de
Política de Gestão
de TI do campus

A47.8

Elaboração de
Política de Uso
Aceitável da
Internet

A48.1

Atualização dos
softwares de
desenvolvimento
(Gitlab, SO, Banco
de Dados)
Documentação de
Oficialização dos
Colaboradores
Melhoria na
Metodologia de
Colaboração
Desenvolver
mecanismo que
facilite o merge dos
códigos da IFRN e
do IFSP (Pattern
IFSP Merge)
Introduzir o
desenvolvimento de
projetos com testes
unitários
Organização dos
Ambientes de
Homologação
Organização de
evento para testes
públicos de
segurança nos
sistemas do IFSP
Implantação de
Painel de
indicadores

A48.2

A48.3

A48.4

A48.5

A48.6

A48.7

A49.1

DADI/Câmpus

jan-19

jun-19

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

DADI

jan-18

jun-18

4

Experiência na
elaboração de
políticas
publicadas e
aprovadas

DSI

jun-18

dez-20

2

Configuração de
serviços de
sistemas

DSI

jan-19

dez-20

1

-

DSI

jan-19

dez-20

1

-

DSI

jan-19

dez-20

4

Python+Django
+ Experiência
SUAP

DSI

jun-18

dez-20

4

Python+Django
e Análise de
Requisitos

DSI

jan-18

dez-20

1

-

DSI

jun-19

dez-20

2

-

DADI

jan-18

dez-18

2

Conhecimento
de uso da
ferramenta
(Tableau),
capacidade de
interlocução
com as áreas do
IFSP, análise de
dados,
regulação
educacional
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A49.2

Capacitação em
Ferramentas para
Painel de
Indicadores

DADI

jan-18

dez-18

2

Conhecimento
de uso da
ferramenta
(Tableau),
capacidade de
interlocução
com as áreas do
IFSP, análise de
dados,
regulação
educacional

A49.3

Contratação de
estagiário
Organizar agenda
de reuniões e
eventos
institucionais e
definir participantes
Participação em
reuniões de órgãos
colegiados e
eventos
institucionais
Contratação de
Solução de E-Mail e
Drive Academico
Acompanhamento e
execução do plano
de capacitação dos
servidores de TIC
Inclusão de
Capacitações na
Agenda do Comite
TI
Reorganização da
rede cabeada dos
Data Centers e da
Reitoria
Contratação de
soluções de rede
sem fio para
atendimento às
demandas dos
câmpus e reitoria

DADI

jan-18

dez-18

2

-

ATI

jan-18

jun-18

2

-

ATI

jan-18

dez-20

7

-

DACT

jan-18

dez-18

2

Equipe DACT

ATI

jan-18

dez-18

2

ATI

jan-18

dez-20

2

-

DIR

jan-18

jun-18

8

DACT/Câmpus/DIR

jan-18

dez-20

5

Conhecimento
técnico sobre
cabeamento
estruturado
Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

DIR/DASI

jan-18

dez-18

9

A50.1

A50.2

A51.1

A52.1

A52.2

A53.1

A54.1

A55.1

Implantação de
Servidor de
Impressão na
Reitoria

Conhecimento
técnico sobre
servidor de
impressão
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A56.1

Aquisição de
equipamentos de
telefonia

DACT/DIR/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A56.2

Contratação de
manutenção de
Central Telefônica

DACT/DIR/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A56.3

Contratação de
serviços de
telefonia local e
internet móveis

DACT/DIR/Câmpus

jan-18

dez-20

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.

A57.1

Contratação de
Sistema de CRDVALID

PRE/DACT

jan-18

dez-18

5

Integrantes das
equipes de
planejamento
da contratação
nos câmpus;
Elaboração do
processo e
compilação das
informações
pela DACTI;
Orientações
técnicas da
equipe da DIR.
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12. PLANO ORÇAMENTÁRIO
12.1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Código CPO

Descrição da Despesa

Código ND

330B

Material de consumo - Informática

339A
339W

SERVIÇO PESSOA JURIDICA
Manutenção e conservação de
equip. de proc.dados

336K

Contratação de Estagiário

439B

2018

2019

3.3.90.30.17

137.150,00

137.150,00

3.3.90.39

630.000,00

630.000,00

3.3.90.39.95

7.000,00

7.000,00

3.3.90.36

39.632,00

39.632,00

Aquisição de software

4.4.90.52.93

29.982,00

29.982,00

452B

Material permanente - Informática

4.4.90.52.35

858.560,00

858.560,00

452A

Material permanente

4.4.90.52

20.000,00

20.000,00

1.724.342,00

1.722.324,00

12.2.

PCTIC 2018

Identificação do Lote

Aquisição de
equipamentos para
armazenamento móvel
de dados e backups
Aquisição de
computadores para
uso administrativo
Aquisição de
computadores para
laboratórios de
informática
Aquisição de
computadores para
laboratórios de outras
áreas
Aquisição de
equipamentos para
digitalização de dados
Aquisição de
equipamentos para
estrutura da rede de
dados
Aquisição de
equipamentos para
CFTV
Aquisição de
equipamentos de
impressão
Aquisição de
equipamentos para
rede sem fio

Natureza da
despesa

Total¹

Meta / ação
relacionada

44905235

Corresponde a
serviço
continuado que
estará em
execução no
exercício de
referência
Não

R$ 361.696,81

M36 / A36.14

44905235

Não

R$ 2.375.468,08

M36 / A36.1

44905235

Não

R$ 5.601.879,15

M36 / A36.2

44905235

Não

R$ 1.190.271,83

M36 / A36.2

44905235

Não

R$ 271.159,00

M36 / A45.1

44905235

Não

R$ 2.859.573,45

M58 / A19.4

44905235

Não

R$ 47.359,60

M36 / A36.16

333903017

Não

R$ 844.679,98

M36 / A34.6 –
A34.7

333903017

Não

R$ 1.750.205,00

M54 / A54.1
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Aquisição de
equipamentos de
telefonia
Aquisição de
suprimentos de
impressão
Aquisição de materiais
para realização de
empréstimos pela
biblioteca
Aquisição de material
de consumo para
ampliação da rede de
dados
Aquisição de material
de consumo para
manutenção de
equipamentos
Aquisição de material
de consumo para
manutenção da rede
de dados
Aquisição de material
de consumo para
melhoria (upgrade) em
equipamentos
Contratação de
certificados digitais
Contratação de serviço
de impressão
(Outsourcing)
Contratação de serviço
de manutenção de
Central Telefônica
Contratação de serviço
de manutenção de
impressoras
Contratação de serviço
de telefonia local / LD
Contratação de serviço
de telefonia e internet
móveis
Atualização de licenças
de software de uso
acadêmico
Contratação de
sistema de Cartório de
Registro de Diplomas
Contratação de
software para controle
de impressão
Contratação de
software para
aplicação em
atividades acadêmicas
Contratação de
biblioteca virtual
(Pearson)
Contratação de
Normas ABNT
Contratação de
software de controle

333903017

Não

R$ 304.043,71

M56 / A56.1

333903017

Não

R$ 2.078.091,98

M36 / A34.3 –
A34.4

333903017

Não

R$ 49.827,22

M36 – M38 / A30.8
– A38.1

333903017

Não

R$ 609.217,66

M58 / A19.4

333903017

Não

R$ 474.343,94

M36 / A36.14

333903017

Não

R$ 195.100,44

M36 / A36.14

333903017

Não

R$ 542.841,51

M36 / A36.14

333903017

Não

13000

M36 / A36.19

33903857

Não

R$ 340.176,00

M34 / A34.1 –
A34.2

33903654

Não

R$ 265.200,00

M56 / A56.2

33903654

Não

R$ 81.800,00

M34 / A34.1 –
A34.2

333903958

Sim

R$ 552.574,44

M56 / A56.3

333903958

Sim

R$ 574.000,00

M56 / A56.3

44903993

Não

R$ 4.000,00

M36 / A36.11

33903956

Não

R$ 660.000,00

M36 / A36.18

44903993

Não

R$ 47.200,00

M34 / A34.1 –
A34.2

44903993

Não

R$ 553.500,00

M36 / A36.11

44903993

Não

R$ 220.000,00

M36 / A30.1

33903956

Não

R$ 30.000,00

M36 / A30.7

44903993

Não

R$ 11.000,00

M36 / A30.7
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de biblioteca
(Pergamum)
Contratação de
subscrição de licenças
de pacote de
aplicativos para
escritório (Microsoft
Office)
Contratação de licença
de software para
desenvolvimento de
projetos de
engenharia
Contratação de
solução de filtro de
web
Contratação de
solução de filtro de email
Contratação de
solução de antivírus
corporativo
Contratação de
manutenção de CDC
Reitoria
Contratação de
manutenção de CDC
São João da Boa Vista
Contratação de
manutenção de
nobreak da Reitoria
Contratação de
contêiner de escritório
Curso Docker

33903911

Não

R$ 676.120,00

M36 / A30.2

44903993

Não

R$ 310.000,00

M36 / A30.3

44905235

Não

R$ 2.932.500,00*

M14 / A14.1

44905235

Não

R$ 1.511.100,00

M14 / A14.1

33903911

Não

R$ 129.000,00

M14 / A30.5

33903727

Sim

R$ 300.000,00

M8 / A8.1

33903727

Sim

R$ 300.000,00

M8 / A8.1

33903727

Não

R$ 215.000,00

M36 / A36.17

44503900

Não

R$ 100.000,00

M36

335039

Não

R$ 3.000,00

M10 / A10.4

Contratação de LP de
Dados Reitoria/SBV
Contratação de
solução de alta
disponibilidade
Contratação de
equipamentos de rede
para CDC Reitoria
Contratação de
equipamentos de rede
para CDC SBV
Atualização do parque
tecnológico do Core da
Videoconferência
Contratação de Serviço
de Internet - LP de
Dados
Contratação de
software para
servidores de rede
Aquisição de Firewall
Data Center RET
Aquisição de Firewall
Data Center SBV
Renovação de
Garantia de
Equipamentos

333903958

Não

R$ 60.000,00

M8 / A8.3

33903957

Não

R$ 3.200.000,00

M21 / A21.1

44905235

Não

R$ 1.500.000,00

M8 / A8.4

44905235

Não

R$ 1.680.000,00

M8 / A19.4 – A8.5

44905235

Não

R$ 3.200.000,00

M27 / A27.1

44903997

Não

R$ 256.999,90

M56 / A56.3

33903900

Não

R$ 180.000,00

M19 / A19.8

44905235

Não

R$ 900.000,00

M13 / A13.1

44905235

Não

R$ 900.000,00

M13 / A13.1

33903956

Não

R$ 140.000,00

M8 / A8.6
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Aquisição de
equipamento de áudio
e vídeo
Aquisição de
equipamentos para
ações inclusivas

44905235

Não

R$ 10.288,81

M36

44905235

Não

R$ 45.000,00

M36

R$ 41.344.218,51
* Os valores apresentados para suprimentos de impressão foram estimados pelos câmpus e serão revistos devido ao projeto IFSP
Digital.
¹ Os valores inseridos referem-se às ações necessárias para atendimento às necessidades apresentadas. Sua execução é
condicionada à disponibilidade orçamentária e será realizada de acordo com os critérios de priorização definidos neste documento.

13. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

A Equipe de Planejamento do PDTIC deverá realizar durante o ano de 2018 uma
revisão no documento para acrescentar o Plano de Gestão de Pessoas e o Plano de
Gestão de Riscos que não constam na versão final deste documento. Essa revisão deverá
contemplar a revisão das metas e prazos do presente plano.
A proposta orçamentária constante no item 12.1 deste documento contempla
apenas os recursos orçamentários destinados ao atendimento das demandas da
reitoria, será necessário acrescentar os valores estabelecidos pelos câmpus para
atendimento de suas necessidades.
A equipe deverá ainda disponibilizar ferramenta para facilitar a consulta aos
objetivos, metas e ações com seus respectivos vínculos.
14. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores levantados como críticos para sucesso da TI, no IFSP, são:
- Respeito às normas e regulamentos de TIC pelos gestores e servidores;
- Alinhamento entre a área de TIC e Plano de Desenvolvimento Institucional;
- Bens e serviços de TIC corretamente dimensionados para atender as
necessidades das demais áreas do instituto;
- Profissionais capacitados e motivados;
- Integração entre os profissionais da área de TIC;
- Infraestrutura adequada para as necessidades da Instituição;
- Processo de trabalho bem definidos e documentados;
- Planejamento de TIC visando à obtenção de resultados a curto, médio e longo
prazo;
- Modelo de governança de TIC institucionalizado;
- Reserva orçamentária para investimentos em TIC;
- Contratações de serviços e produtos de TI fundamentados em análise e em
parecer da área de tecnologia da informação, seguindo a legislação vigente.
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15. CONCLUSÃO

Este documento regulamenta as ações em TI no IFSP. Através de levantamento
realizado com o Comitê de TI, reuniões com o Comitê de TI e os gestores das áreas de
negócio e análises nos sistemas de suporte, foi possível realizar um diagnóstico da TI e
relacionar necessidades para a continuidade e melhoria dos serviços existentes. Estas
necessidades deverão ser atendidas conforme a prioridade definida neste documento.
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