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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

                              RESOLUÇÃO CUNI Nº 060, DE 18 DE AGOSTO DE 2011. 

 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Lavras, 

no uso de suas atribuições regimentais, em conformidade com a Instrução 

Normativa nº 4/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e tendo em vista o que foi 

deliberado em sua reunião de 18/8/2011, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 

PDTI 2011-2012. 

Art. 2º Tornar pública esta aprovação por meio do Diário Oficial 

da União, e do site oficial da Universidade Federal de Lavras. 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO 

Presidente 
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Apresentação 

O princípio constitucional da eficiência, assim como as disposições contidas no Decreto-Lei nº 
200/1967 apontam para um processo de planejamento que possibilite o melhor uso dos recursos 
públicos e o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão. Esse processo de planejamento, que 
na área de TI resulta no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), colhe, das estratégias 
institucionais, as necessidades de informação e serviços de TI, propondo metas, ações e prazos que, 
com o auxílio dos recursos humanos, materiais e financeiros, possam satisfazer as demandas das 
áreas de negócio. 
 
A Instrução Normativa 04/2008 (IN 04/2008), da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação 
(SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), dispunha sobre o processo de 
contratação de serviços de Tecnologia da Informação – TI pela administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. A IN 04/2008, em seu art. 3º cita que “As contratações de que trata esta 
Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.” Dessa 
forma, o PDTI passou a ser instrumento obrigatório para a realização de uma contratação de TI. 
 
Em 2010, a IN 04/2008 foi substituída pela Instrução Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG (IN 04/2010), 
que dispõe sobre as contratações de soluções de Tecnologia da Informação, e tem-se que: 

• Art. 2º, inciso XXII: “Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI: instrumento de 
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que 
visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um 
determinado período” e; 

• Art. 4º: “As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de 
planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do 
órgão ou entidade. Parágrafo único - Inexistindo o planejamento estratégico formalmente 
documentado, será utilizado o documento existente no órgão ou entidade, a exemplo do Plano 
Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no PDTI a ausência do planejamento 
estratégico do órgão ou entidade e indicando os documentos utilizados”. 

 

Neste sentido, este documento exibe o planejamento estratégico de TI da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), com período de validade de dois anos (2011 e 2012). O presente PDTI abrange toda a 

instituição, e o período de revisão é de seis meses após a aprovação do presente documento pelo 

Conselho Universitário (CUNI). 

1 - Introdução 

A elaboração do PDTI pode ser justificada através de alguns fatores motivacionais, a saber: 
 

• Identificar as necessidades de TI do órgão, alinhadas aos seus objetivos estratégicos; 

• Focar esforços em ações nas quais os benefícios são maiores ou onde há maior necessidade 
(eficácia e efetividade); 

• Aproveitar melhor os recursos disponíveis (eficiência e economicidade); 

• Aumentar a inteligência organizacional por meio de aprendizado, revisão e análise contínua 
do planejamento; 

• Conformidade com a Instrução Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG. 
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A existência e execução do PDTI é um item constante de auditoria pela Controladoria Geral da União 
(CGU) aos órgãos vinculados ao Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
(SISP), e, neste caso, inclui-se a Universidade Federal de Lavras. 
 
Será obtido o alinhamento estratégico dos objetivos de TI com os objetivos de negócio da UFLA 
através da análise de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015, o qual é o 
principal instrumento de planejamento da Instituição. 

2 - Termos e abreviações 

Os conceitos envolvidos em termos técnicos importantes, convenções e abreviações que serão 
mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Termos e abreviações 

Termo Descrição 

COBIT Control Objectives for Information and related 

Technology. 

EGTI 2011-2012 Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 
para os anos de 2011-2012, publicada 
anualmente pelo SISP [1]. 

SWOT Análise do ambiente interno e externo, através 
de quatro pontos: strengths (pontos fortes), 
weakness (pontos fracos), opportunities 

(oportunidades) e threats (ameaças). 

SIG-UFLA Sistema Integrado de Gestão da UFLA. 

SIG-Lato Sistema Integrado de Gestão utilizado na pós-
graduação Lato Sensu da UFLA. 

ASCOM Assessoria de Comunicação Social. 

DGM Diretoria de Gestão de Materiais. 

DRCA Diretoria de Registro e Controle Acadêmico. 

PFC Prefeitura de Campus. 

PRG Pró-Reitoria de Graduação. 

PRPG Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 

PRGDP Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas. 

PRAEC Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários. 

PROEC Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

PRP Pró-Reitoria de Pesquisa. 

PROPLAG Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão. 

SOSP Setor Orgânico de Segurança Patrimonial. 

CPPD Comissão Permanente de Pessoal Docente. 

CEAD Centro de Educação a Distância. 

COPESE Comissão Permanente de Processo Seletivo. 

DEG Departamento de Engenharia. 

DAG Departamento de Agricultura. 

DBI Departamento de Biologia. 

DCA Departamento de Ciência dos Alimentos. 

DCC Departamento de Ciência da Computação. 

DZO Departamento de Zootecnia. 

DCS Departamento de Ciência do Solo. 
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Termo Descrição 

DCA Departamento de Ciência dos Alimentos. 

DAE Departamento de Administração e Educação. 

DCF Departamento de Ciências Florestais. 

DQI Departamento de Química. 

3 - Documentos de referência 

Os documentos utilizados como referência para a elaboração do PDTI são os seguintes: 

• PDI 2011-2015 da UFLA; 

• Política de Segurança da Informação da UFLA; 

• Regimento interno da DGTI; 

• Instrução Normativa 04/2010 SLTI/MPOG; 

• EGTI 2011-2012.  

4 - Princípios e Diretrizes 

A Tabela 2 exibe os princípios que determinam o ponto de partida, bem como as diretrizes que serão 
as instruções para o alcance dos objetivos do PDTI. Eles orientarão o conteúdo do PDTI, apoiando a 
priorização de necessidades e critérios para aceitação de riscos. 

Tabela 2: Princípios e diretrizes do PDTI 

Id Princípios e Diretrizes Origem 

1 Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, 

para dedicar o quadro permanente à gestão e 

governança da TI organizacional, limitado à maturidade 

do mercado, interesse público e segurança 

institucional/nacional. 

• Decreto-lei nº 

200/1967, art. 10, § 7º e 

8º. 

• Decreto nº 2.271/1997. 

2 Contratações deverão ser precedidas de planejamento, e 

este alinhado com o planejamento estratégico do órgão 

ou entidade. 

• Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 04/2010, 

Art. 4º. 

3 Dar suporte de TI às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão promovidas pela organização. 

• Política de segurança da 

informação. 

• Regimento Interno 

DGTI. 

• PDI 2011-2015 da UFLA. 

4 Coibir as iniciativas de adoção e ou desenvolvimento de 

novos sistemas de gestão desintegrados com o sistema 

gerencial da universidade e reduzir para 10% o número 

• PDI 2011-2015 da UFLA. 
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Id Princípios e Diretrizes Origem 

de sistemas de gestão desintegrados com a base de 

dados da UFLA. 

5 Ampliar o grau de integração dos processos de gestão da 

universidade entre setores, institutos, reitoria, órgãos e 

instituições relacionadas, de modo automatizado, para 

70% dos sistemas de gestão utilizados na Instituição. 

• PDI 2011-2015 da UFLA. 

6 Adotar processo de Contratações de Soluções de TI 

conforme a IN SLTI 04/2010 e o Manual de Contratações 

de Soluções de TI. 

• EGTI 2011-2012. 

7 Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e de 

Comunicações nos órgãos integrantes do SISP. 

• EGTI 2011-2012. 

8 Fortalecer quadro de pessoal de TI nos órgãos 

integrantes do SISP. 

• EGTI 2011-2012. 

9 Promover o aumento do nível de maturidade de 

governança em TI no âmbito do SISP. 

• EGTI 2011-2012. 

5 - Estrutura organizacional da Unidade de TI 

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), da Universidade Federal de Lavras, é um 

órgão suplementar diretamente subordinado à PROPLAG, e tem, por objetivo, desenvolver as 

atividades de gestão da Tecnologia da Informação da Instituição. 

Gerir a Tecnologia da Informação significa atuar em questões relativas às soluções e serviços de TI, 

de forma a contribuir com o planejamento, organização, mapeamento dos processos, controle e 

avaliação de atividades, a fim de alinhar as ações, metas e objetivos de TI da DGTI às estratégias 

traçadas no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Neste sentido, uma das principais responsabilidades da DGTI é assessorar e dar suporte aos órgãos 

envolvidos nas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, no que tange à gestão da 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações.  

A DGTI encontra-se em processo de reestruturação de seu regimento interno e, neste documento do 

PDTI 2011-2012, serão exibidas informações relativas a este regimento em aprovação, o qual é o 

mais condizente com a realidade das atividades praticadas pela TI organizacional.  

A estrutura administrativa da DGTI é composta de: 

I. Diretoria Executiva: formada pelo diretor e vice-diretor; 

II. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação: possui, dentre várias atribuições, o 

assessoramento à elaboração do PDTI;  

III. Comitê de Segurança da Informação e Comunicações: delibera, dentre outras questões, 

sobre a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da UFLA; 
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IV. Secretaria Administrativa: coordena e realiza serviços gerais da secretaria;  

V. Coordenação de Suporte e Manutenção: composta por um supervisor e demais funcionários, 

sendo de responsabilidade, desta coordenação, a execução de atividades de atendimento à 

comunidade acadêmica da UFLA e manutenção de hardware; 

VI. Coordenação de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações: composta por um supervisor e 

demais funcionários, sendo de responsabilidade, desta coordenação, a infraestrutura da rede 

de dados e voz da Instituição; 

VII. Coordenação de Sistemas de Informação: composta por um supervisor e demais 

funcionários, sendo de responsabilidade, desta coordenação, a definição, análise, 

programação, implantação, manutenção e documentação de sistemas de informação dos 

órgãos administrativos da Instituição; 

VIII. Coordenação de Administração de Redes e Sistemas: composta por um supervisor e demais 

funcionários, sendo de responsabilidade, desta coordenação, o gerenciamento de redes e 

administração de sistemas; 

IX. Coordenação de Gestão de Segurança da Informação: composta por um supervisor e demais 

funcionários, sendo de responsabilidade, desta coordenação, o gerenciamento da segurança 

da informação e comunicações dos ativos da Instituição. 

A Figura 1, a seguir, exibe o organograma da DGTI, mostrando sua estrutura administrativa: 

 

Figura 1: Organograma geral da DGTI 

Os principais serviços prestados pela DGTI e os respectivos públicos-alvo são: 

I. Serviços disponibilizados para departamentos, Pró-Reitorias, diretorias, setores e unidades 

organizacionais: 
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A. Web hosting (Hospedagem de website) e domínio virtual em diversas modalidades, a 

saber: 

1.  Hospedagem Compartilhada (Shared Hosting):  Este tipo de web hosting, 

oferecido pela DGTI, caracteriza-se pelo partilhamento do servidor web e dos seus 

recursos (banco de dados, linguagens de scripts, espaço em disco, dentre outros) 

para departamentos, órgãos e setores; 

2. Hospedagem Dedicada (Dedicated Hosting): Por meio de virtualização de 

servidores, o servidor web e todos os seus recursos são utilizados de modo exclusivo 

por um único cliente ou website, sendo, geralmente, utilizados por websites de 

maior dimensão e com elevado tráfego. Na UFLA, alguns clientes deste serviço são a 

Copese, DRCA e CEAD; 

3. Alojamento de Servidores (Colocation/Housing): Esta modalidade de web 

hosting é muito semelhante ao Dedicated Hosting, porém a diferença básica reside 

no fato  de que o servidor web é de propriedade do cliente, tendo este 

responsabilidade não apenas pelo software, mas também pelo hardware. Servidores 

alojados na DGTI: AVA do curso de Administração Pública, AVA do DEG, servidores do 

curso de Administração de Redes Linux, CoffeScience, convênio com a Polícia Militar, 

além do DAE, DCC e Associação de Docentes da UFLA. 

B. E-mails de unidades organizacionais (e-mails para chefias, setores, secretarias, 

coordenadorias, divisões, cursos, departamentos, dentre outros); 

C. Projetos e instalação de redes convergentes de dados, voz e vídeo por meio de 

cabeamento estruturado ou rede sem fio; 

D. Serviços  de telefonia convencional  e VOIP; 

E. Instalação, manutenção e reparo de ramais digitais e analógicos. 

F.  Administração, suporte e infraestrutura de redes de computadores, abrangendo os 

serviços de ampliação, manutenção, instalação e reparo de pontos de rede; 

G. Suporte à elaboração de editais de compra de equipamentos de infraestrutura de 

redes, servidores e desktops; 

H. Consultoria interna em soluções de Tecnologia da Informação; 

I. Instalação de antivírus institucional (Solução Cliente/Servidor Mcaffee); 

J. Suporte, manutenção e administração do servidor de bancos de dados institucional; 

K. Suporte aos laboratórios institucionais administrados pela DADP; 

L. Manutenção em equipamentos computacionais que não possuam assistência técnica 

especializada (monitores, impressoras, multifuncionais, projetores multimídia, etc.); 

M. Instalação e manutenção de sistemas de controle de acesso (catracas eletrônicas, 

fechos eletrônicos e controles biométricos), mediante solicitação dos setores e 
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departamentos que demandarem esse serviço (sujeito a estudo prévio de viabilidade técnica 

e disponibilização de recursos financeiros pelo departamento/setor); 

N. Administração e monitoramento de serviços de rede:  correio eletrônico, telefonia 

VOIP, rede sem fio, DNS, proxy e servidores web; 

O. Serviços de vídeo vigilância e vídeo conferência. 

II. Serviços disponibilizados a toda comunidade acadêmica: 

A. Acesso à internet (cabeada e wireless); 

B. Segurança computacional (firewall, antivírus, anti spyware, detecção de intrusão e 

filtro de conteúdo); 

C. Acesso ao serviço de correio eletrônico; 

D. Suporte e manutenção das listas de discussões; 

E. Sistema de autenticação e identificação única integrado à base de dados do SIG-

UFLA; 

F. Capacitação de servidores técnico-administrativos por meio de cursos promovidos 

pela PRGDP em conjunto com os analistas e técnicos em TI da DGTI; 

G. Capacitação de discentes (cursos de extensão e participação em semanas 

acadêmicas); 

H. Cursos especializados (ferramentas e softwares) para servidores técnico-

administrativos e docentes; 

I. Suporte e atendimento ao usuário; 

J. Acesso aos periódicos da CAPES fora da rede UFLA, mediante autenticação prévia em 

servidor de Proxy; 

III. Serviços disponibilizados à Administração Executiva: 

A. Gerenciamento do projeto de desenvolvimento do SIG-UFLA; 

B. Manutenção e administração do sistema de vídeo monitoramento do Campus; 

C. Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. 

IV. Serviços disponibilizados aos discentes: 

A. Disponibilização de acesso a Internet no Alojamento Estudantil; 

B.  Acesso aos periódicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticação prévia; 

C. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas áreas externas do campus, cantina, 

centro de convivência e pavilhão de aulas; 
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D. Acesso aos módulos de registro e controle acadêmico, na Central do Aluno, 

disponibilizados no SIG-UFLA, que incluem serviços de matrícula e rematrícula online, 

verificação de notas, histórico, trancamento e reaproveitamento de créditos;  

E. Cartão de identificação pessoal para acesso ao Restaurante Universitário (RU) e 

Biblioteca; 

F. Acesso ao software gerenciador de créditos do RU (extrato). 

V. Serviços disponibilizados aos docentes: 

A.  Antivírus institucional; 

B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas áreas externas do campus, cantina, 

centro de convivência e pavilhão de aulas; 

C. Cursos de capacitação em ferramentas e softwares; 

D. Acesso aos periódicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticação prévia; 

E. Consultoria interna na especificação de equipamentos, softwares e soluções de TI; 

F. Acesso aos módulos acadêmicos disponibilizados no SIG-UFLA, oferecendo serviços 

como: lançamento de notas, cadastro de ementas, planos de ensino, consulta a oferta de 

cursos e locais de aula, cadastro de atividades acadêmicas (RAD); 

G. Cartão de identificação pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; 

H. Acesso ao software gerenciador de créditos do RU (extrato); 

I.  E-mail institucional; 

J.  VOIP e ramal telefônico convencional, mediante autorização da chefia imediata. 

VI. Serviços disponibilizados aos servidores técnico-administrativos: 

A. Antivírus institucional; 

B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas áreas externas do campus, cantina, 

centro de convivência e pavilhão de aulas; 

C. Cursos de capacitação em ferramentas, softwares e gestão da tecnologia da 

informação; 

D. Acesso aos periódicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticação prévia; 

E. Consultoria interna na especificação de equipamentos, softwares e soluções de TI; 

F. Acesso aos módulos administrativos do SIG-UFLA, disponibilizado aos setores, 

mediante autorização da chefia imediata; 

G. Cartão de identificação pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; 

H. Acesso ao software gerenciador de créditos do RU (extrato); 
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I. E-mail institucional; 

J. VOIP e ramal telefônico convencional (mediante autorização da chefia imediata). 

VII. Serviços disponibilizados aos funcionários terceirizados: 

A.  Antivírus institucional; 

B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas áreas externas do campus, cantina, 

centro de convivência e pavilhão de aulas; 

C. Cursos de capacitação em ferramentas, softwares e gestão da tecnologia da 

informação; 

D. Acesso aos periódicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticação prévia; 

E. Consultoria interna na especificação de equipamentos, softwares e soluções de TI; 

F. Acesso aos módulos administrativos do SIG-UFLA, disponibilizado aos setores, desde 

que seja feita a solicitação por memorando no sistema de suporte, assinado pela chefia 

imediata e entregue à DGTI; 

G. Cartão de identificação pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; 

H. Acesso ao software gerenciador de créditos do RU (extrato); 

I.  E-mail institucional; 

J. VOIP e ramal telefônico convencional, mediante autorização da chefia imediata. 

VIII. Serviços disponibilizados a fundações, entidades, sindicatos, empresas, cooperativas, 

associações e demais organizações instaladas no campus, e que mantêm convênio formal com a 

UFLA: 

A. Acesso a Internet, condicionado ao respeito, cumprimento e observância da Política 

de Segurança da Informação e normas de utilização dos recursos computacionais e demais 

procedimentos de segurança da informação; 

B. Contas de e-mails institucionais, mediante autorização da PROPLAG; 

C. Cartão de identificação pessoal para acesso ao RU e Biblioteca, mediante autorização 

da PROPLAG. 

6 - Referencial estratégico de TI 

6.1 - Missão 
Fornecer serviços e produtos de software ou hardware com qualidade e efetividade, suportando as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Lavras, no âmbito de 

Tecnologia da Informação e Comunicações. 
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6.2 - Visão 

Ser excelência na prestação de serviços de TI e aumentar o nível de maturidade de governança de TI 

da UFLA, alinhando a Tecnologia da Informação aos objetivos de negócio (ensino, pesquisa e 

extensão) das unidades organizacionais (Pró-Reitorias, diretorias, setores administrativos e 

departamentos didático-científicos). 

6.3 - Valores 

I. Integração 

II. Efetividade 

III. Comprometimento 

IV. Transparência e ética 

V. Foco em resultados 

6.4 - Objetivos estratégicos 

I. Aumentar o nível de maturidade de Governança de TI, promovendo o alinhamento 

estratégico da TI com os objetivos de gestão da Instituição; 

II. Melhorar o gerenciamento de projetos na DGTI; 

III. Integrar os sistemas de informação utilizados na Instituição; 

IV. Melhorar a qualidade de desenvolvimento e aquisição de software; 

V. Consolidar a Política de Segurança da Informação na Instituição; 

VI. Escalar a capacidade de processamento e armazenamento do datacenter, bem como 

expandir a infraestrutura de rede e telecomunicações para adequar-se ao crescimento 

institucional. 

7 - Metodologia aplicada  

7.1 - Modelo de elaboração do PDTI 

Foi utilizado, para elaboração do PDTI 2011-2012, o modelo de referência proposto pela SLTI/MPOG 

[2].  A equipe de elaboração do PDTI da UFLA contou com uma consultoria da SLTI/MPOG, e também 

com a colaboração do professor Paulo Henrique de Souza Bermejo, do departamento de Ciência da 

Computação da Universidade Federal de Lavras. O plano de trabalho da equipe de elaboração do 

PDTI 2011-2012 da UFLA é exibido no Anexo I, incluindo o cronograma de desenvolvimento do 

projeto. 

7.2 - Ambiente colaborativo no processo de elaboração do PDTI 
Foi criado um ambiente virtual de aprendizagem denominado “Portal PDTI-UFLA”, para permitir a 

interação entre a equipe de elaboração do PDTI, o Comitê Gestor de TI, o consultor de elaboração de 

PDTI da SLTI e a comunidade acadêmica da UFLA. O ambiente foi disponibilizado no endereço: 
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www.pdti.ufla.br, e integrado à base de dados institucional, sendo o acesso realizado através de e-

mail institucional e senha. A Figura 2 apresenta uma visualização do “Portal PDTI-UFLA” utilizado 

neste projeto. 

7.3 - Levantamento de necessidades 
O levantamento das necessidades de TI foi obtido através de uma abordagem que procurou realizar 

o alinhamento estratégico de TI com os objetivos institucionais. Neste sentido, a equipe de 

elaboração do PDTI fez a identificação das necessidades de TI declaradas de forma direta ou indireta 

no PDI 2011-2015 da UFLA, levando-se em consideração as cinco perspectivas propostas pela 

SLTI/MPOG: informações, infraestrutura, serviços, pessoal e terceirização de TI. Portanto, o PDI foi a 

base para o levantamento das necessidades de TI. 

Paralelamente, foi solicitado aos pró-reitores da Instituição que indicassem representantes para 

responder a um questionário com questões estratégicas e operacionais, englobando a situação atual 

e desejada em relação a TI organizacional. As indicações deveriam contemplar os responsáveis pelos 

órgãos vinculados às Pró-Reitorias, tais como: diretorias, coordenadorias, secretarias, comissões e 

núcleos. Neste documento, este questionário é referenciado como “Questionário online Pró-

Reitorias”, o qual foi disponibilizado para respostas no Portal do PDTI-UFLA, conforme pode ser visto 

na Figura 2.  

As questões com conteúdo mais estratégico seriam aplicadas somente às Pró-Reitorias, entretanto, 

por solicitação realizada em reunião com o Comitê Gestor de TI, foi disponibilizado, aos 

administradores de departamentos da UFLA, um questionário com conteúdo semelhante ao 

“Questionário online Pró-Reitorias”, como forma complementar de coleta das informações 

estratégicas. Este questionário também foi disponibilizado para respostas no “Portal PDTI-UFLA” 

(veja Figura 2), e, neste documento, ele será referenciado como “Questionário online 

Departamentos”. 

Aos administradores de departamentos também foi aplicado, presencialmente, um questionário com 

questões operacionais a respeito dos produtos e serviços oferecidos pela DGTI à UFLA. Este 

questionário é referenciado neste documento como “Questionário presencial Departamentos”. 
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Figura 2: Visualização do Portal do PDTI-UFLA 

Tanto o “Questionário online Pró-Reitorias”, quanto o “Questionário presencial departamentos” 

continham questões relativas à análise SWOT, e foram disponibilizados aos representantes das Pró-

Reitorias e administradores de departamento para obter retorno sobre Pontos fortes, Pontos Fracos, 

Oportunidades e Ameaças em relação à TI organizacional. A análise SWOT aplicada tanto aos 

representantes das Pró-Reitorias e aos administradores de departamento será referenciada, neste 

documento, como “SWOT Organizacional”.  A análise SWOT também foi aplicada aos funcionários da 

DGTI, e será referenciada neste trabalho como “SWOT DGTI”. 

A Figura 3 ilustra o processo realizado para consolidar as necessidades, de forma que o inventário de 

necessidades obtido foi construído verificando os seis instrumentos relatados nesta seção: 

“Questionário online Pró-Reitorias”, “Questionário online departamentos”, “Questionário presencial 

departamentos”, “SWOT Organizacional”, “SWOT DGTI” e PDI 2011-2015 da UFLA. Neste sentido, 

conforme indica a Figura 3, o PDI 2011-2015 encontra-se destacado, isto porque ele foi o ponto 

central para o levantamento das necessidades, tendo suas informações cruzadas com os outros 

instrumentos, o que será refletido nos resultados do inventário de necessidades, através da 

identificação da origem da necessidade.  
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Figura 3: Processo de criação do inventário de necessidades através dos principais instrumentos 

Os conteúdos dos questionários relatados nesta seção serão exibidos em anexos, que incluirão as 

questões aplicadas às Pró-Reitorias e departamentos, e também o resultado consolidado das 

respostas fornecidas. 

8 - Resultados dos questionários 

O diagnóstico da situação atual foi obtido, em grande parte, por meio das respostas aos 

questionários aplicados, e, a seguir, são apresentadas algumas considerações, a saber: 

• 18 representantes das Pró-Reitorias responderam ao “Questionário online Pró-Reitorias”, 

sendo que as perguntas deste questionário e as respostas consolidadas estão disponíveis nos 

Anexos II e III, respectivamente; 

• 5 administradores de departamento responderam ao “Questionário online Departamentos”, 

sendo que as perguntas deste questionário e as respostas consolidadas estão disponíveis nos 

Anexos II e IV, respectivamente; 

• 8 administradores de departamento responderam ao “Questionário presencial 

Departamentos“, sendo que as perguntas deste questionário e as respostas consolidadas 

estão disponível no Anexo V. 
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9 - Análise SWOT 

Como apresentado na seção de Metodologia, a análise SWOT para os representantes das Pró-

Reitorias e administradores de departamento foi obtida, respectivamente, por meio do 

“Questionário online Pró-Reitorias” e do “Questionário presencial Departamentos“, tendo, portanto, 

18 contribuições para o primeiro questionário e 8 contribuições para o segundo (veja a seção 

anterior). Já para a análise SWOT com funcionários da DGTI, foram obtidas 25 contribuições, 

incluindo servidores do quadro permanente e funcionários terceirizados. 

Os resultados das análises SWOT são exibidos nas Tabelas 3, 4 e 5. Nas tabelas estão todas as 

respostas fornecidas pelas pessoas que responderam, e, logo abaixo das tabelas, é exibido o 

comentário sobre os itens que receberam mais votos. A Tabela 3 apresenta a análise SWOT aplicada 

aos funcionários da DGTI.  

Tabela 3: Análise SWOT com colaboradores da DGTI  

Ambiente interno Ambiente externo 

Pontos fortes:  

• Equipe bem treinada. 

• Sinergia entre a equipe de funcionários 
dentro de um mesmo setor da DGTI. 

• Equipe motivada. 

• Equipe com boa capacitação individual. 

• Bom ambiente de trabalho. 

• Bons equipamentos de trabalho. 

• Chefia dedicada. 

• Bom sistema de solicitações de serviços. 

Oportunidades: 

• Maior comprometimento da alta 
administração com a TI. 

• Realização de capacitações oferecidas 
pela Instituição. 

• Melhora do planejamento com a 
elaboração do PDTI. 

• Novos serviços estratégicos (vídeo 
vigilância e telefonia). 

• Expansão da universidade (maiores 
recursos para a DGTI). 

• Automação de processos e serviços da 
instituição utilizando a TI. 

• Sistema integrado para agilizar a 
tomada de decisão. 

• Interação com outras universidades 
(consórcio). 

Pontos Fracos: 

• Falha em gerenciamento de projetos e 
planejamento. 

• Espaço físico limitado. 

• Falta de integração entre os diferentes 
setores da DGTI. 

• Escassez de recursos humanos para 
atender às demandas institucionais.  

(Continua...) 
Pontos fracos (Continuação): 

• Falta de documentação, processos e 
compartilhamento de informações. 

• Fraca divulgação dos serviços realizados.  

• Ausência de plano de continuidade de 
negócio. 

• Funcionários exercendo cargos de 
supervisão dos setores da DGTI sem 

Ameaças: 

• Restrição orçamentária. 

• Aumento das responsabilidades e 
atribuições do setor sem aumento da 
quantidade de funcionários. 

• Falta de planejamento dos demais 
órgãos. 

• Falta de informações sobre projetos 
externos.  

(Continua...) 
Ameaças (Continuação): 

• Acesso não autorizado aos dados 
institucionais. 

• Fraca segurança física dos 
equipamentos (fibra, racks, switches) na 
Instituição. 

• Mudança na alta administração da 
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Ambiente interno Ambiente externo 

receberem remuneração por cargos de 
confiança.  

Instituição. 

• Aquisição de equipamentos de TI sem 
homologação da DGTI. 

• Falta de padronização e integração de 
processos dentro da Instituição. 

 

Em relação à Tabela 3, são feitas as seguintes considerações sobre as respostas fornecidas pelos 

funcionários da DGTI: 

• Pontos fortes: As respostas foram quase unânimes em relação à equipe bem treinada, 

sinergia entre a equipe de funcionários dentro de um mesmo setor da DGTI e à capacitação 

individual de funcionários da DGTI, que possuem, por exemplo, certificações em Red Hat 

Linux, virtualização de servidores, administração e desenvolvimento em banco de dados 

MySQL, etc; 

• Pontos fracos: Boa parte das respostas foi em relação à falta de integração entre os 

diferentes setores da DGTI, espaço físico limitado e falhas no gerenciamento e planejamento; 

• Oportunidades: A maioria das respostas foi relativa aos treinamentos oferecidos à TI 

organizacional atualmente; 

• Ameaças: A maioria das respostas foi relativa à restrição orçamentária e ao aumento das 

responsabilidades das divisões da DGTI devido ao crescimento da Instituição, sem ter, no 

entanto, número de funcionários de TI compatível para atender às demandas institucionais. 

A Tabela 4 apresenta a análise SWOT aplicada aos administradores de departamentos da UFLA.  

Tabela 4: Análise SWOT com administradores de departamentos 

Ambiente interno Ambiente externo 

Pontos fortes:  

• Equipe capacitada.  

• Atendimento rápido das demandas. 

• Equipamentos de boa qualidade.  

• Boa infraestrutura.  

• Bom planejamento. 

• Dirigentes capacitados.  
 

(Continua...) 
Pontos fortes (Continuação): 

• Bom relacionamento com o público da 
instituição. 
 

Oportunidades: 

• Desenvolvimento de sistema integrado 
para atender às demandas 
administrativas da UFLA. 

• Desenvolver cursos e treinamento para 
os usuários.  

• Existência dos cursos de Ciência da 
Computação e Sistemas de 
Informação. 

(Continua...)  
Oportunidades (Continuação): 

• Incubadora de empresas tecnológicas.  

• Parceria com outras instituições para 
intercâmbio de tecnologias.  

• Políticas de incentivo ao 
desenvolvimento de TI.  

• Otimização de processos. 

• Facilidade de acesso.  

Pontos Fracos: 

• Interrupções na internet. 

Ameaças: 

• Crescimento da Instituição e possível 
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Ambiente interno Ambiente externo 

• Sistema de solicitações incompleto e 
confuso. 

• Falta de padronização nos softwares. 

• Falta de cronograma relacionado à 
execução de serviços de desenvolvimento 
de software.  

• Baixo treinamento dos monitores que 
realizam atendimento ao público. 
 

falta de investimento em TI.  

• Mudança do diretor de TI da DGTI. 

• Uso inadequado de sistemas por falta 
de treinamento. 

• Mudança na chefia da PROPLAG. 

• Tecnologias utilizadas tornarem-se 
obsoletas.  

• Instalações físicas inadequadas. 

• Segurança de sistemas.  

• Mudança da política governamental de 
incentivo à educação pública federal. 

• Resistência dos usuários.  

• Perda de informações. 

 

Em relação à Tabela 4, são feitas as seguintes considerações a respeito das respostas dos 

administradores de departamento: 

• Pontos fortes: Quase a unanimidade dos administradores de departamento considera que a 

equipe de TI é altamente capacitada e atende rápido às demandas da instituição; 

• Pontos fracos: As respostas não foram concentradas em um único item, tendo todos os itens 

recebido 1 voto, exceto o item “interrupções em internet”, o qual obteve 2 votos; 

• Oportunidades: Grande parte dos administradores de departamento citou como 

oportunidade a criação de um sistema informatizado para atender à área administrativa da 

Instituição; 

• Ameaças: Os itens apontados como maiores fatores de ameaça para a TI Institucional foram 

uma possível falta de investimento na TI e mudança na atual diretoria de TI. 

A Tabela 5 apresenta o resultado da análise SWOT com os representantes das Pró-Reitorias da UFLA.  

 

Tabela 5: Análise SWOT com representantes das Pró-Reitorias 

Ambiente interno Ambiente externo 

Pontos fortes:  

• Equipe bem capacitada. 

• Adaptabilidade a mudanças. 

• Equipe motivada. 

• Equipamentos de boa qualidade. 

• Tecnologia avançada. 

• Atendimento rápido das demandas. 

• Equipe comprometida. 

• Equipe competente. 

• Equipe inovadora. 

• Boa infraestrutura. 

• Atenção aos clientes. 

• Entrada de novos técnicos e analistas 

Oportunidades: 

• Maior acessibilidade ao governo, no que 
tange a capacitações, consultorias e 
recursos de TI. 

• Ampliação da universidade. 

• Ampliar integração dos diversos setores 
da UFLA através do SIG-UFLA. 

• Prover maiores possibilidades de gestão e 
controle através do SIG-UFLA. 

• Ministrar treinamentos em TI à 
comunidade acadêmica. 

• Existência dos cursos de Ciência da 
Computação e Sistemas de Informação. 
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Ambiente interno Ambiente externo 

de TI. • Equipamentos tecnológicos sendo 
disponibilizados mais rapidamente e por 
menor custo. 

• Disponibilidade de novos serviços, tendo 
em vista o aumento das atribuições da 
DGTI. 

• Ajudar no crescimento da instituição com 
ações inovadoras. 

• Promoção de mecanismos para 
capacitação da equipe. 

• Integração com as universidades do 
Consórcio Mineiro do Sul/Sudeste de MG. 

Pontos Fracos: 

• Escassez de recursos humanos para 
atender às demandas. 

• Escassez de desenvolvedores de 
sistemas de informação para a 
instituição.  

• Falta de pessoal capacitado em 
sistemas operacionais Linux para 
suporte ao usuário. 

• Dependência em relação a equipes 
externas para desenvolvimento do SIG-
UFLA. 

• Equipe nova, com pouco conhecimento 
das questões legais ou burocráticas, 
bem como da cultura organizacional. 

• Ausência de plantão nos finais de 
semana. 

• Demora no atendimento de algumas 
solicitações.  

  
 
(Continua...) 
Pontos fracos (Continuação): 

• Deficiência no gerenciamento dos 
diferentes sistemas utilizados na 
Instituição. 

 

Ameaças: 

• Restrições orçamentárias. 

• Perda de especialistas para outras 
instituições ou empresas. 

• Descontinuidade dos projetos por falta de 
recursos. 

• Falta de capacitação específica de TI para 
os servidores. 

• Mudança de gestão. 

• Instalações físicas inadequadas. 

• Grande demanda de soluções de TI na 
instituição em um curto espaço de 
tempo. 
Grande dependência em relação à equipe 
externa para desenvolvimento do SIG-
UFLA. 

• Existência de sistemas não integrados à 
base institucional, devido a não 
contemplação por parte do SIG-UFLA. 

 
 

(Continua...) 
Ameaças (Continuação): 

• Resistência à mudança de uso de sistemas 
não integrados devido à demora na 
implantação do SIG-UFLA. 

• Reduzido número de oferta de vagas na 
Administração Pública. 

• Problemas de disponibilidade de acesso 
Internet provocados por problemas 
externos à UFLA. 

• Dependência de recursos que podem 
demorar a serem disponibilizados (por 
questões de processos internos de 
aquisição). 

 

Em relação à Tabela 5, são feitas as seguintes considerações em relação às respostas dos 

representantes das Pró-Reitorias: 
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• Pontos fortes: A maioria dos representantes das Pró-Reitorias identificou como 

características positivas da equipe a capacitação, adaptabilidade a mudanças e motivação; 

• Pontos fracos: Vários representantes das Pró-Reitorias veem a escassez de pessoal de TI da 

DGTI como um ponto fraco na Instituição; 

• Oportunidades: Foram identificados diversos itens, e os mais votados foram maior 

integração com o governo e ampliação da Instituição; 

• Ameaças: Restrições orçamentárias foram vistas como a maior ameaça para o 

desenvolvimento das atividades da DGTI. 

10 - Situação atual da governança e gestão de TI 

Atualmente, não existe o mapeamento formalizado da situação atual da governança e gestão de TI 
na UFLA, apesar da recente criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e do Comitê de 
Segurança da Informação.  Entretanto, a Instituição percebe a relevância de realizar este 
mapeamento, e esta questão será tratada na seção de Inventário de Necessidades deste PDTI. 

11 - Inventário de Hardware, Software e Portfólio de TI 

Tal qual o mapeamento da governança de TI, não há formalizado atualmente, na Instituição, um 
inventário de hardware, software e rede, e também não existe um portfólio formal de TI. Contudo, 
estas deficiências são inseridas como ações de melhoria a serem realizadas pela TI da UFLA, no 
período de execução deste PDTI. Isto será obtido por meio da inserção de necessidades relativas a 
estas deficiências no Inventário de Necessidades, que será apresentado na próxima seção.  

Como formas iniciais de formalização, a seção 5, deste documento, apresentou um levantamento 
parcial dos serviços de TI oferecidos à comunidade acadêmica da UFLA, e o Anexo VIII apresenta uma 
visão geral dos sistemas de informação disponíveis na Instituição. 

12 - Inventário de necessidades 

12.1 - Considerações iniciais 

 

As necessidades apresentadas no inventário possuem identificadores que não estão numerados de 

forma sequencial, em alguns casos. Isto se deve ao fato de que foram enviadas à equipe de 

consultoria da SLTI/MPOG duas versões de necessidades para validação, e foi solicitado pela 

consultoria que os identificadores mantivessem os valores originais desde a versão 1.0, para garantir 

rastreabilidade nas modificações realizadas. Desta forma, após as validações da consultoria, algumas 

necessidades foram agrupadas, o que resultou em identificadores não necessariamente sequenciais. 

12.2 - Critérios de seleção 
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Em reunião realizada com o Comitê Gestor de TI, foi definido que a DGTI indicaria quais necessidades 

não seriam selecionadas para execução neste PDTI 2011-2012. Neste sentido, o Anexo VII contém as 

necessidades que não foram selecionadas e que serão mantidas neste documento para reexame no 

próximo ciclo de elaboração do PDTI. 

12.3 - Inventário de Necessidades 

 

Na Tabela 6 são exibidas as necessidades (problemas ou oportunidades) identificadas e relacionadas 

à área de TI, e alinhadas aos objetivos estratégicos da Instituição. 

Tabela 6: Inventário de necessidades para execução do PDTI 2011-2012 

Id Necessidade (problema/oportunidade) Origem da necessidade Categoria 

N.1 Mapeamento, padronização, 

homologação e integração automatizada 

dos processos de gestão da Instituição, 

englobando os setores administrativos, 

reitoria, departamentos didático-

científicos e órgãos relacionados. 

• Itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2 do 
PDI 2011-2015 DA UFLA 
e todas as ações 
vinculadas. 

• Resposta da DGTI à 
questão 1 do 
questionário. 

• Resposta da PROPLAG à 
questão 33 do 
questionário. 

Governança de TI 

N.2 Informatização, integração e melhoria da 

automatização de processos inerentes à 

PRGDP. 

• Ação 4.3.3.8.2 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da PRGDP à 
questão 33 do 
questionário. 

Informação 

N.7 Informatização e integração 

automatizada da gestão orçamentária e 

financeira da UFLA (DCOF), DGM 

(Compras, Licitação, Almoxarifado, 

Patrimônio), PROPLAG, DICON e demais 

setores administrativos e acadêmicos da 

UFLA. 

• Ações 4.1.3.1.6 e 
4.3.3.8.2 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Seção 4.7 (completa) do 
PDI 2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da DGTI e da 
PRG à questão 2 do 
questionário. 

• Resposta da PROPLAG e 
dos administradores de 
departamento para a 
questão 16 do 
questionário. 

Informação 
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N.8 Informatização e integração 

automatizada da gestão do campus 

(prefeitura, ordem de serviços, 

transportes, vigilância) com os demais 

setores administrativos e acadêmicos da 

UFLA. 

• Ações 4.1.3.1.6, 4.3.3.8.2 
e 4.4.2.4.30 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 
Resposta da DGTI e da 

PRG às questões 2 e 32 

do questionário. 

• Resposta da PROPLAG e 
dos administradores de 
departamento para a 
questão 16 do 
questionário. 

Informação 

N.10 Informatização do processo de 

tramitação de documentos (protocolo 

eletrônico) e gestão arquivística de 

documentos da Instituição. 

• Ações 4.3.3.8.7, 4.3.3.8.8 
e 4.3.3.8.9 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da DGTI à 
questão 4 do 
questionário. 

• Resposta da PRGDP, PRG 
e administradores de 
departamento à questão 
16 do questionário. 

Informação 

N.11 Aperfeiçoamento de processos 

automatizados das atividades acadêmicas 

e administrativas da Pró-reitoria de 

Graduação. 

• Ações 4.3.3.8.1 e 
5.2.2.1.5 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da PRG às 
questões 2, 4, 16 e 32 do 
questionário. 

• Resposta da PROEC à 
questão 4 do 
questionário. 

• Resposta da Secretaria 
de Colegiados de curso à 
questão 2 do 
questionário. 

• Respostas da DADP à 
questão 30 do 
questionário. 

Informação 

N.13 Utilização de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs) integrados aos 

sistemas informatizados da Instituição 

como estratégias pedagógicas. 

• Seção 5.1.3 do PDI 2011-
2015 DA UFLA; 

• Ação 4.3.3.7.7 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da PRG à 
questão 2 do 
questionário. 

Informação 

N.14 Adequação e integração dos processos 

relativos à educação à distância com os 

sistemas informatizados da Instituição. 

• Ação 5.4.2.7.1 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta do CEAD à 
questão 3 do 
questionário. 

Informação 
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N.16 Geração de dados estatísticos para os 

órgãos governamentais, tais como INEP, 

PingIFES e CENSO, de forma 

automatizada. 

• Ação 4.1.3.1.6 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da DRCA à 
questão 3 do 
questionário. 

Informação 

N.17 Finalização da automatização dos 

processos acadêmicos e administrativos 

das divisões da DRCA, relativos à 

graduação presencial e à distância.  

• Ação 4.1.3.1.6 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da DRCA às 
questões 16 e 30 do 
questionário. 

Informação 

N.18 Informatização e aperfeiçoamento de 

processos automatizados de atividades 

acadêmicas e administrativas da Pró-

reitoria de Pós-Graduação. 

• Seção 5.3, inciso V, item 
b. 

• Ações 4.3.3.8.1 e 
5.3.2.5.3 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da DRCA às 
questões 16 e 30 do 
questionário. 

Informação 

N.24 Mapeamento, de forma automatizada, da 

produção técnico-científica da 

comunidade da UFLA, de forma a 

integrar, principalmente, RAD, PRP, 

PROEC, PRPG e PRG. 

• Ações 4.1.2.2.6 e 
4.3.3.8.1 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da DGTI à 
questão 2 do 
questionário. 

Informação 

N.31 Promoção do uso de ferramentas 

baseadas em software livre, melhoria de 

divulgação de informações sobre a 

utilização de software livre e equivalência 

de funcionalidades com softwares 

proprietários, e capacitação da 

comunidade acadêmica da UFLA. 

• Ações 4.3.3.8.14 e 
4.3.3.8.15 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da Secretaria 
de Colegiados para a 
questão 24 do 
questionário. 

Serviços de TI 

N.33 Melhoria da comunicação dos processos 

internos dentro dos departamentos 

didático-científicos e setores da 

Instituição. 

• Ações 4.5.2.2.4 e 
4.5.2.2.5 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da Secretaria 
de Colegiados de curso à 
questão 4 do 
questionário. 

• Resposta do DCS à 
questão 24 do 
questionário.  
 
 

Governança de TI 

N.34 Aumento do nível de maturidade de 

Governança de TI, promovendo o 

alinhamento estratégico da TI com os 

objetivos de gestão da UFLA. 

• EGTI 2011-2012 

• Ação 4.3.3.1.3 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da DGTI à 
questão 2 do 
questionário. 

Governança de TI 
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N.35 Consolidação da Política de Segurança da 

Informação e das melhores práticas de 

segurança da informação, por meio do 

gerenciamento de riscos e incidentes de 

segurança, plano de contingência;  bem 

como elaborar normas e procedimentos 

específicos sobre o uso dos recursos 

computacionais. 

• EGTI 2011-2012 

• Ações 4.3.3.8.13, 
4.3.3.8.22, 4.3.3.8.23, 
4.3.3.8.25, 4.3.3.8.26 e 
4.4.2.2.1 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

Segurança da 

Informação 

N.37 Aperfeiçoamento da qualidade de 

software, do gerenciamento de projetos 

e de integração de sistemas na 

Instituição. 

• EGTI 2011-2012; 

• Ações 4.1.2.1.5, 
4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4, 
4.1.2.2.5, 4.1.2.2.6, 
4.1.2.2.7, 4.3.3.7.2, 
4.3.3.7.3, 4.3.3.7.4, 
4.3.3.7.5, 4.3.3.7.6, 
4.3.3.7.8, 4.3.3.7.9, 
4.3.3.7.10 

• Resposta da DGTI à 
questão 2 do 
questionário. 

• Resposta da SWOT da 
DGTI para Pontos Fracos. 
 

Governança de TI 

N.38 Garantia de segurança, integridade e 

confiabilidade das bases de dados e dos 

sistemas de informação da Instituição. 

• Seção 3.1.2 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Ações 4.3.3.8.5, 4.3.3.8.6 
e 4.3.3.8.22 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da DGTI às 
questões 2 e 3 do 
questionário. 

•  

Segurança da 

Informação 

N.39 Aperfeiçoamento da gestão do 

conhecimento da TI organizacional. 

• Objetivo 4.1.1 do PDI 
2011-2015 DA UFLA e 
todas suas respectivas 
metas e ações. 

• Resposta da DGTI à 
questão 16 do 
questionário. 

Governança de TI 

N.40 Expansão e melhoria dos serviços da 

Central Telefônica. 

• Ações 4.3.3.6.4 e 
4.3.3.6.6, do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

Infraestrutura de 

TI 

N.41 Redução de custos nas ligações 

telefônicas de longa distância. 

• Ações 4.3.3.8.16, 
4.3.3.8.17, 4.3.3.8.18 e 
4.3.3.8.19 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 
 
 
 

Serviços de TI 
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N.44 Expansão dos serviços de vídeo vigilância. • Ações 4.3.3.6.1 e 
4.3.3.6.2 do PDI 2011-
2015 DA UFLA UFLA 
2011-2015. 

• Resposta da PROPLAG à 
questão 11 do 
questionário. 

Segurança da 

Informação 

 

Infraestrutura de 

TI 

N.45 Identificação do acervo da biblioteca 

utilizando tecnologia da informação. 

• Ação 4.3.3.8.10 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

Infraestrutura de 

TI 

N.46 Melhoria da divulgação e dos serviços 

oferecidos à comunidade acadêmica. 

• Ação 4.2.2.3.5 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da PRP e DADP 
à questão 24 do 
questionário. 

• Respostas referentes à 
SWOT dos 
administradores de 
departamento. 

Serviços de |TI 

N.48 Melhoria da disponibilidade de serviços 

de rede (internet).  

• Ações 4.3.3.6.3, 4.3.3.6.5 
e 4.4.2.4.38 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta do CEAD à 
questão 16 do 
questionário. 

• Resposta da DADP à 
questão 39 do 
questionário. 

• Resposta da SWOT dos 
administradores de 
departamento. 

• Resposta do CEAD à 
questão 35 do 
questionário. 

Serviços de TI 

N.50 Mapeamento do parque de hardware da 

UFLA. 

• Ações 4.3.3.6.7, 4.3.3.6.8 
e 4.3.3.8.24 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

Segurança da 

Informação 

N.52 Expansão, reforma e melhoria das 

instalações da DGTI. 

• Ações 4.3.3.3.1, 
4.3.3.3.2, 4.3.3.3.3 e 
4.4.2.4.12 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

Infraestrutura de 

TI 

N.53 Estímulo e promoção de prática 

sustentável de gerenciamento e descarte 

de equipamentos eletrônicos, bem como 

economia de energia elétrica. 

• Ações 4.4.2.1.2, 
4.4.2.1.5, 4.4.2.1.6 do 
PDI 2011-2015 DA UFLA. 

Serviços de TI 
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N.55 Adequação da infraestrutura de TI para 

atender à demanda de crescimento 

institucional. 

• Ações 4.3.3.5.1, 
4.3.3.5.2, 4.3.3.5.3, 
4.3.3.5.4, 5.2.2.4.1, 
5.2.2.5.1, 5.2.2.5.5, 
5.2.2.5.6 e 5.3.2.5.1 do 
PDI 2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta do DCS à 
questão 11 do 
questionário. 

Infraestrutura de 

TI 

N.58 Centralização da instalação e 

hospedagem dos sistemas de informação 

da instituição na DGTI. 

• Ação 4.1.2.2.1 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

Segurança da 

Informação 

N.60 Softwares específicos para 

desenvolvimento de sistemas 

informatizados e sistema gerenciador de 

banco de dados com suporte técnico 

contínuo para zelar pela segurança, 

integridade e a confiabilidade das bases 

de dados e dos sistemas de informação. 

• Ações 4.3.3.5.5 e 
4.3.3.5.6 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 
 

Informação 

N.61 Aumento do quadro de servidores de TI 

da DGTI para atender às demandas da 

Instituição, devido ao grande crescimento 

da mesma. 

• Ação 4.3.3.4.1 do PDI 
2011-2015 DA UFLA da 
UFLA. 

• SWOT realizada com 
representantes das Pró-
Reitorias para o item 
Pontos Fracos; 

• SWOT realizada 
internamente na DGTI. 

Pessoal de TI 

N.62 Promoção das contratações de soluções 

de TI em conformidade com a IN 04/2010 

da SLTI/MPOG. 

 

 

• IN 04/2010. 

• EGTI 2011-2012. 

• Ações 4.1.2.1.5, 
4.1.2.2.5, 4.1.2.2.6, 
4.1.2.2.7, 4.1.3.1.6, 
4.3.3.8.1, 4.3.3.8.2, 
4.3.3.8.3 e 4.7.2.2.1 do 
PDI 2011-2015 DA UFLA. 

• Respostas das Pró-
Reitorias e 
departamentos para as 
questões 2,4,16, 30, 32 e 
33. 

• Resposta da SWOT dos 
departamentos para 
Oportunidade; 

• Resposta da SWOT das 
Pró-Reitorias para Ponto 
Fraco. 

Adequação a leis 
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N.67 Capacitação dos técnicos-administrativos 

de TI da Instituição em funções 

específicas de cada setor. 

• Ações 4.3.3.4.2, 
4.3.3.4.3, 4.3.3.4.4, 
4.3.3.4.5, 4.3.3.4.6, 
4.3.3.4.7, 4.3.3.4.8, 
4.3.3.4.9 e 4.3.3.4.10 do 
PDI 2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da SWOT da 
DGTI para 
Oportunidades. 

Capacitação 

N.68 Automatização e integração de processos 

de gestão de pessoas entre as instituições 

pertencentes ao consórcio das 

universidades do Sul-Sudeste de Minas 

Gerais. 

 

• Ações 3.3.2.2.2 e 
4.3.3.8.2 do PDI 2011-
2015 DA UFLA.  

Informação 

N.74 Informatização e melhoria dos processos 

automatizados da PROEC. 

• Ações 4.1.2.2.3 e 
4.3.3.8.1 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

• Resposta da PROEC às 
questão 16 e 32 do 
questionário. 

Informação 

N.75 Informatização e melhoria dos processos 

automatizados da PRAEC. 

• Ação 4.3.3.8.3 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

• Resposta da PRAEC às 
questões 2 e 16 do 
questionário. 

Informação 

N.76 Informatização e melhoria dos processos 

automatizados da PRP. 

• Ação 4.3.3.8.1 do PDI 
2011-2015 DA UFLA. 

Informação 

13 - Plano de Metas, Ações, Recursos e Riscos 

13.1 - Considerações iniciais 
Esta seção apresentará as metas, que definem marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis 

para a satisfação de cada necessidade identificada. Cada meta é definida por uma ou mais ações que 

devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcançadas, apontando responsáveis e 

recursos necessários. Também são exibidos os riscos identificados para cada ação, indicando-se 

probabilidade de ocorrência, impacto e ações de mitigação dos riscos. 

A exibição destas informações será realizada da seguinte forma: 

• Tabela de cor verde: indica uma necessidade e suas metas associadas; 

• Tabela de cor azul: indica uma meta e suas ações associadas; 

• Tabela de cor roxa: indica os recursos e riscos associados a uma ação. 

A leitura dos identificadores das tabelas deverá ser realizada da seguinte forma: 
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• Necessidade = N.<<nro_necessidade>> 

• Meta = M.<<nro_necessidade >>.<<nro_meta>> 

• Ação = A.<<nro_necessidade >>.<<nro_meta>>.<<nro_acao>> 

• Risco = R. <<nro_necessidade >>.<<nro_meta>>.<<nro_acao>>.<<nro_risco>> 

 

Em que nro_necessidade, nro_meta, nro_acao e nro_risco são números inteiros e positivos, 

diferentes de zero, e indicam, respectivamente, os números para necessidade, meta, ação e risco. 

 

13.2 - Considerações sobre a seção de riscos das ações de necessidades de 

informação 
Para ações das metas de necessidades de informação, poderão ser utilizadas tabelas com riscos 

padrões (genéricos), quando necessário. Em geral, estas tabelas serão utilizadas quando a seção de 

riscos contiver dois ou mais riscos, que se repitam em várias ações. Esta estratégia foi adotada para 

facilitar a leitura do documento, visto que foi observado que várias ações das metas de necessidades 

de informação possuem riscos em comum. Nas ações em que forem utilizadas as tabelas com riscos 

padrões, o conteúdo dos riscos será exibido da seguinte forma: 

Riscos 

De acordo com a Tabela <<numero_tabela>> 

Identificadores dos riscos: R.N.M.A.1, R.N.M.A.2, ... e R.N.M.A.K 

 

Em que: 

• numero_tabela = Numeração da tabela, sendo que a Tabela 7 contém os riscos padrões para 

necessidades de informação que já estão previstas dentro do cronograma atual de 

desenvolvimento do SIG-UFLA, e a Tabela 8 possui os riscos padrões para as necessidades de 

informação cujo desenvolvimento no SIG-UFLA deverá ser licitado em conformidade com a 

IN04 SLTI/MPOG;  

• N = Número da necessidade; 

• M = Número da meta; 

• A = Número da ação; 

• K = número inteiro e positivo, diferente de zero, que indica o número do risco, e varia de 1 a 

4. 

Conforme informado, as Tabelas 7 e 8 são exibidas a seguir. 

Tabela 7: Riscos padrões para ações de desenvolvimento de sistemas que já se encontram previstas 

no cronograma atual do SIG-UFLA 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.N.M.A.1 Pessoal terceirizado Baixa Alto Negociar alocação do pessoal 
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 para desenvolvimento 
do SIG-UFLA ser 
alocado para outros 
módulos considerados 
mais urgentes pela 
direção da Instituição. 

terceirizado para trabalho em 
outros projetos. 

R.N.M.A.2 
 

Não conseguir 
implantar ou 
homologar os 
módulos devido à 
greve na Instituição. 

Baixa Alto Agendar implantação e 
homologação do módulo 
previamente com a equipe do 
setor que utilizará o sistema. 

R.N.M.A.3 
 

Atrasos no 
cronograma devido a 
excesso de 
manutenção em 
outros módulos do 
SIG-UFLA. 

Média Alto • Obter requisitos do sistema 
com a maior precisão 
possível. 

• Homologar processos. 

• Priorização de atividades de 
manutenção. 

• Reestruturação do 
cronograma. 

• Criar uma política de 
manutenção de 
desenvolvimento do SIG-
UFLA. 

 
 

R.N.M.A.4 
 

Falta de plano de 
continuidade relativo 
à mão de obra. 

Média Alto • Rodízio de funcionários 
dentro dos setores. 

• Melhoria da gestão do 
conhecimento na DGTI. 

• Criar plano de continuidade. 

 

Tabela 8: Riscos padrões para ações de desenvolvimento de sistemas do SIG-UFLA que serão licitadas 

em conformidade com a IN 04/2010 SLTI/MPOG 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.N.M.A.1 Não conseguir 
contratar a 
quantidade necessária 
de pessoal de TI para o 
desenvolvimento do 
módulo. 

Média Alto Licitar desenvolvimento de 
software em conformidade com 
a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. 

R.N.M.A.2 Estimativa pouco 
embasada sobre 
recursos requeridos, 
devido a ser a primeira 
vez que é realizado 
um planejamento 
deste tipo na 
Instituição. 

Média Médio Estimar baseado em histórico 
de desenvolvimento do SIG-
UFLA e produtividade da equipe 
de desenvolvedores. 

R.N.M.A.3 Atrasos no Média Alto • Obter requisitos do sistema 
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cronograma devido a 
excesso de 
manutenções no SIG-
UFLA. 

com a maior precisão 
possível. 

• Homologar processos. 

• Priorização de atividades de 
manutenção. 

• Reestruturação do 
cronograma. 

• Criar uma política de 
manutenção de 
desenvolvimento do SIG-
UFLA. 

 

R.N.M.A.4 Falta de plano de 
continuidade relativo 
à mão de obra. 

Média Alto • Rodízio de funcionários 
dentro dos setores. 

• Melhoria da gestão do 
conhecimento na DGTI. 

• Criar plano de continuidade. 

13.3 - Plano de metas e ações 

Nesta seção serão exibidas as necessidades, metas, ações, recursos e riscos, conforme comentado 

nas seções anteriores. Cada necessidade possui uma prioridade, dentre uma das seguintes opções: 

Alta, Média ou Baixa. Esta priorização foi obtida por meio de classificação realizada pelo Comitê 

Gestor de TI (Anexo IX). 

Id da necessidade N.1 

Descrição da necessidade Mapeamento, padronização, homologação e integração 
automatizada dos processos de gestão da Instituição, 
englobando os setores administrativos, reitoria, departamentos 
didático-científicos e órgãos relacionados. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.1.1 Mapear, até dezembro de 2011, de 70% a 100% 
dos processos de gestão da Instituição. 

M.1.2 Padronizar, até junho de 2012, de 70% a 100% 
dos processos de gestão relacionados na 
Instituição. 

M.1.3 Homologar, até junho de 2012, de 70% a 100% 
dos processos de gestão nos órgãos responsáveis 
da Instituição. 

Metas 

M.1.4 Integrar, até junho de 2012, de 70% a 100% dos 
processos de gestão da Instituição. 

 

Id da meta M.1.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.1.1.1 Identificar os processos de gestão da 
Instituição. 

Percentual de processos de 
gestão identificados. 

• DGTI 

• PROPLAG 
 

A.1.1.2 Identificar o relacionamento entre os 
processos de gestão da Instituição. 

Percentual de processos de 
gestão identificados em 
relação ao relacionamento 
entre eles.   

• DGTI 

• PROPLAG 
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Id da ação A.1.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para realizar o 
mapeamento dos processos. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.1.1.1.1 Mapeamento 
incompleto ou 
inconsistente. 

Baixa Médio • Treinar a equipe. 

• Uso de consultorias. 

• Realizar licitação para 
contratação de pessoal 
especializado. 

 

Id da ação A.1.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para identificar o 
relacionamento entre os processos. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.1.1.2.1 Identificação 
incompleta ou 
inconsistente do 
relacionamento entre 
os processos. 

Baixa Médio • Treinar a equipe. 

• Uso de consultorias. 

• Realizar licitação para 
contratação de pessoal 
especializado. 

 

Id da meta M.1.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.1.2.1 Realizar a padronização dos processos 
de gestão relacionados na Instituição. 

Percentual de processos 
de gestão padronizados. 

• DGTI 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.1.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 

Especificação do recurso 
 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 
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requerido  

Pessoal de TI Analista de TI para padronizar os 
processos levantados. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.1.2.1.1 Processos complexos 
envolvendo vários 
setores. 

Baixa Médio Realizar reuniões com os vários 
setores da Instituição para entrar 
em consenso sobre a 
padronização dos processos da 
Instituição. 

 

Id da meta M.1.3 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.1.3.1 Homologar os processos de gestão da 
Instituição nos órgãos responsáveis. 

Percentual de processos de 
gestão homologados. 

• DGTI 

• PROPLAG 
 

 

Id da ação A.1.3.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para realizar homologação 
dos processos levantados. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.1.3.1.1 Falta de consenso entre 
os vários setores 
envolvidos nos processos 
a serem homologados. 

Média Médio • Realizar reuniões com os 
vários setores da 
Instituição para entrar 
em consenso sobre a 
homologação dos 
processos da Instituição.  

• Envolvimento da alta 
administração da 
Instituição para solução 
de conflitos nos 
processos a serem 
homologados. 

 

Id da meta M.1.4 
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Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.1.4.1 Desenvolver ações para integração dos 
sistemas já existentes ao SIG-UFLA. 

Percentual de sistemas 
integrados ao SIG-UFLA. 

• DGTI 

• PROPLAG 

A.1.4.2 Coibir o desenvolvimento de sistemas não 
integrados à base de dados institucional. 

Ausência de 
desenvolvimento de 
sistemas não integrados 
à base de dados 
institucional.  

• DGTI 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.1.4.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para realizar a integração 
de sistemas ao SIG-UFLA. 

6 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.1.4.1.1 Alta complexidade dos 
sistemas a serem 
integrados no SIG-
UFLA.  

Alta Alto • Obter documentação dos 
sistemas quando disponível. 

• Utilizar processos 
homologados. 

 

Id da ação A.1.4.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para monitorar o 
desenvolvimento de sistemas da 
Instituição, a fim de evitar sistemas não 
integrados à base de dados institucional. 

2 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do 

risco 

R.1.4.2.1 Desenvolvimento de 
sistemas não 
integrados à base de 
dados institucional, 
devido à demora em 
atender setores 
específicos da 
Instituição. 

Média Alto Priorização do 
desenvolvimento 
de sistemas. 
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Id da necessidade N.2 

Descrição da necessidade Informatização, integração e melhoria da automatização de 
processos inerentes à PRGDP. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.2.1 Desenvolver, até julho de 2011, 2 (dois) módulos 
no sistema SIG-UFLA, relativos a: 

• Avaliação de estágio probatório de técnicos-
administrativos; 

• Progressão de servidores técnico-
administrativos.  

M.2.2 Realizar, até agosto de 2011, 1 (um) estudo sobre 
a viabilidade de extração de dados do SIAPE e 
importação automática no SIG-UFLA. 

Metas 

M.2.3 Desenvolver, até dezembro de 2012, 2 (dois) 
módulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: 

• Concurso de professores efetivos, substitutos 
e temporários; 

• Concurso de servidores técnico-
administrativos. 

 

Id da meta M.2.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.2.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no 
SIG-UFLA, o módulo de acompanhamento de 
estágio probatório dos servidores técnico-
administrativos da UFLA. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulo 
desenvolvido, 
testado e 
homologado para 
acompanhamento 
de estágio 
probatório dos 
técnicos-
administrativos da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.2.1.2 Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no 
SIG-UFLA, o módulo de avaliação de 
desempenho e progressão de técnicos-
administrativos da UFLA. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulo 
desenvolvido, 
testado e 
homologado para 
avaliação de 
desempenho e 
progressão de 
técnicos-
administrativos da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRGDP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.2.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 
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Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de testes de 
sistemas. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.2.1.1.1, R.2.1.1.2, R.2.1.1.3 e R.2.1.1.4. 

 

Id da ação A.2.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de testes de 
sistemas. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.2.1.2.1, R.2.1.2.2, R.2.1.2.3 e R.2.1.2.4. 

 

Id da ação A.2.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de testes de 
sistemas. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.2.1.3.1, R.2.1.3.2, R.2.1.3.3 e R.2.1.3.4 
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Id da meta M.2.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.2.2.1 Realizar estudo de viabilidade de extração de 
dados do SIAPE e importação automática para SIG-
UFLA. Inserir atividade de desenvolvimento no 
cronograma do SIG-UFLA, caso seja viável a 
extração de dados do SIAPE. 

Resultado do 
estudo de 
viabilidade. 
 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRGDP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.2.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de testes 
de sistemas. 

1 Não definido (a 
ser calculado no 
momento da 
licitação, em 
conformidade 
com IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.2.2.2.1, R.2.2.2.2, R.2.2.2.3, R.2.2.2.4. 

 

Id da meta M.2.3 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.2.3.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar, no SIG-UFLA, o módulo 
de concursos para professores 
efetivos, substitutos e temporários 
da UFLA. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulo desenvolvido, 
testado, e homologado para 
concurso de professores 
efetivos, substitutos e 
temporários da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.2.3.2 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar, no SIG-UFLA, o módulo 
de concurso para técnicos-
administrativos da UFLA. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulo desenvolvido, 
testado, e homologado para 
concurso de técnicos-
administrativos da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRGDP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.2.3.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Pessoal especializado em 2 Não definido (a NÃO 
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Desenvolvedor e analista de testes 
de sistemas. 

ser calculado no 
momento da 
licitação, em 
conformidade 
com IN04/2010 e 
IN02/2008). 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.2.3.1.1, R.2.3.1.2, R.2.3.1.3 e R.2.3.1.4. 

 

Id da ação A.2.3.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de testes 
de sistemas. 

2 Não definido (a 
ser calculado no 
momento da 
licitação, em 
conformidade 
com IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.2.3.2.1, R.2.3.2.2, R.2.3.2.3 e R.2.3.2.4. 

 

Id da necessidade N.7 

Descrição da necessidade Informatização e integração automatizada da gestão 
orçamentária, financeira e de contratos da UFLA, 
englobando (DCOF), DGM (Compras, Licitação, 
Almoxarifado, Patrimônio), PROPLAG, DICON e demais 
setores administrativos e acadêmicos da UFLA. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.7.1 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que atendam de 70% a 
100% das necessidades de informatização da 
DGM/Compras e estejam integrados com os 
demais setores administrativos e acadêmicos 
da UFLA. 

Metas 

M.7.2 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que atendam de 70% a 
100% as necessidades de informatização da 
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DCOF e estejam integrados com os demais 
setores administrativos e acadêmicos da UFLA. 

M.7.3 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que atendam de 70% a 
100% as necessidades de informatização da 
DGM/Almoxarifado e estejam integrados com 
os demais setores administrativos e 
acadêmicos da UFLA. 

M.7.4 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que atendam de 70% a 
100% as necessidades de informatização da 
DGM/Patrimônio e estejam integrados com os 
demais setores administrativos e acadêmicos 
da UFLA. 

M.7.5 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que atendam de 70% a 
100% as necessidades de informatização da 
DICON e estejam integrados com os demais 
setores administrativos e acadêmicos da UFLA. 

 

Id da meta M.7.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.7.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar módulos no sistema 
SIG-UFLA que possibilitem o 
processo de solicitação e 
acompanhamento de compras 
pelos vários setores da 
Instituição, utilizando catálogo de 
produtos padronizado. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos ao processo de 
acompanhamento de compras 
pelos setores da UFLA.  

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Compras 

• PROPLAG. 
 

A.7.1.2 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar módulos, no sistema 
SIG-UFLA, que possibilitem o 
processo de consulta à matriz de 
recursos orçamentários para 
realizar as operações de compras. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos ao processo de 
consulta à matriz de recursos da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

A.7.1.3 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar, no sistema SIG-UFLA, 
módulos para implementar o 
processo de compras, incluindo, 
dentre outras atividades: 

• Cadastro de fornecedores e 
propostas aceitas; 

• Modalidade do processo de 
compra (pregão, dispensa de 
licitação, inexigibilidade, 
convite, tomada de preços, 
concorrência, etc.); 

• Geração de notas de 
empenho; 

• Listas de materiais de uso 
comum já licitados (Registros 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos ao processo de 
compras pela DGM. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 
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de preços); 

• Geração de relatórios e 
consultas. 

A.7.1.4 Desenvolver os módulos da 
divisão de Compras integrados à 
DCOF, Almoxarifado, Patrimônio, 
PROPLAG e demais unidades 
organizacionais da UFLA. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos à divisão de Compras, 
e integrados com DCOF, 
Almoxarifado, Patrimônio, 
PROPLAG e demais unidades 
organizacionais da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.7.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Pessoal especializado em 
Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no momento da 
licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI 
  

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 
 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.1.1.1, R.7.1.1.2, R.7.1.1.3 e R.7.1.1.4. 

 

Id da ação A.7.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R. 7.1.2.1, R. 7.1.2.2, R. 7.1.2.3 e R. 7.1.2.3. 

 

Id da ação A.7.1.3 
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Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI 
 

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R. 7.1.3.1, R. 7.1.3.2, R. 7.1.3.3 e R. 7.1.3.4. 

 

 

Id da ação A.7.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.1.4.1, R.7.1.4.2, R.7.1.4.3 e R.7.1.4.4. 

 

Id da meta M.7.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.7.2.1 Elicitar, desenvolver, testar e homologar 
módulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem 
à DCOF executar a gestão financeira e contábil 
dos recursos orçamentários da Instituição, 
incluindo, dentre outras atividades: 

• Manutenção da matriz orçamentária; 

• Aperfeiçoamento da gestão de recursos de 
projetos extra orçamentários; 

• Solicitação e liberação de pagamentos;  

• Consulta a notas de empenho; 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos ao processo 
de gestão financeira 
e contábil da DCOF. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DCOF 

• PROPLAG 
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• Geração de ordens de empenho; 

• Realização de pagamentos; 

• Relatórios contábeis e financeiros; 

• Outras atividades detectadas. 

A.7.2.2  Desenvolver os módulos da DCOF integrados à 
DGM (Compras, Almoxarifado e Patrimônio), 
PROPLAG e demais unidades organizacionais da 
UFLA. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos à DCOF, e 
integrados com DGM 
(Compras, 
Almoxarifado e 
Patrimônio), 
PROPLAG e demais 
unidades 
organizacionais da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DCOF 

• PROPLAG 

 

 

Id da ação A.7.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no momento da 
licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.2.1.1, R.7.2.1.2, R.7.2.1.3 e R.7.2.1.4. 

Id da ação A.7.2.2 

Recursos 

Tipo de recurso 
requerido 

Especificação do recurso Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
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Identificadores dos riscos: R.7.2.2.1, R.7.2.2.2, R.7.2.2.3 e R.7.2.2.4. 

 

Id da meta M.7.3 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.7.3.1 Elicitar, desenvolver, testar e homologar 
módulos no sistema SIG-UFLA que 
possibilitem o funcionamento 
informatizado do Almoxarifado, incluindo, 
dentre outras atividades: 

• Consulta a notas de empenhos; 

• Consulta a ordens de empenho; 

• Definir situação de entrega do material 
(Aguardando, Recebido Integral, 
Recebido Parcialmente, Atrasado, 
Devolvido); 

• Notificar a divisão de Compras sobre 
atrasos para que a mesma tome 
providências; 

• Recebimento de equipamentos; 

• Controle de estoques; 

• Relatórios. 

Existência, no 
SIG-UFLA, de 
módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos às 
rotinas do 
Almoxarifado da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Almoxarifado 

• PROPLAG 

A.7.3.2 Desenvolver os módulos do Almoxarifado 
integrados às divisões de Compras, 
Patrimônio, DCOF, PROPLAG e demais 
unidades organizacionais da UFLA. 

Existência, no 
SIG-UFLA, de 
módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos à divisão 
de Almoxarifado, 
e integrados com 
Compras, 
Patrimônio, 
DCOF, PROPLAG e 
demais unidades 
organizacionais 
da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Almoxarifado 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.7.3.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI 
 

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 

SIM 
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mês. 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.3.1.1, R.7.3.1.2, R.7.3.1.3 e R.7.3.1.4. 

 

Id da ação A.7.3.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no momento da 
licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.3.2.1, R.7.3.2.2, R.7.3.2.3 e R.7.3.2.4. 

 

Id da meta M.7.4 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.7.4.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar módulos no sistema SIG-
UFLA, que possibilitem o 
funcionamento informatizado do 
Patrimônio, incluindo, dentre outras 
atividades: 

• Tombamento, depreciação, 
reavaliação, transferência, 
desfazimento e baixa de bens; 

• Relatórios. 

Existência, no SIG-UFLA, 
de módulos 
desenvolvidos, testados 
e homologados, 
relativos às rotinas da 
divisão de Patrimônio 
da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Patrimônio 

• PROPLAG 

A.7.4.2 Desenvolver os módulos do 
Patrimônio integrados às divisões de 
Compras, Almoxarifado, DCOF, 
PROPLAG e demais unidades 
organizacionais da UFLA. 

Existência, no SIG-UFLA, 
de módulos 
desenvolvidos, testados 
e homologados, 
relativos à divisão de 
Patrimônio, e 
integrados com 
Compras, Almoxarifado, 
DCOF, PROPLAG e 
demais unidades 
organizacionais da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DGM/Patrimônio 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.7.4.1 

Recursos 

Tipo de Especificação do recurso Quantidade Investimento Disponível 
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recurso 
requerido 

 
 

orçamentário (SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no momento 
da licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI 
  

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.4.1.1, R.7.4.1.2, R.7.4.1.3 e R.7.4.1.4. 

 

Id da ação A.7.4.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no momento 
da licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.4.2.1, R.7.4.2.2, R.7.4.2.3 e R.7.4.2.4. 

 

Id da meta M.7.5 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.7.5.1 Elicitar, desenvolver, testar e homologar 
módulos no sistema SIG-UFLA que 
possibilitem o funcionamento 
informatizado da DICON, incluindo, dentre 
outras atividades: 

• Gestão de contratos e convênios; 

• Integração com PROPLAG. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos ao processo 
de informatização da 
DICON. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DICON 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.7.5.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 3 Não definido (a ser NÃO 
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testes de sistemas. calculado no momento da 
licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e IN02/2008). 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.7.5.1.1, R.7.5.1.2, R.7.5.1.3 e R.7.5.1.4. 

Id da necessidade N.8 

Descrição da necessidade Informatização e integração automatizada da gestão do 
campus (prefeitura, ordem de serviços, transportes, vigilância) 
com os demais setores administrativos e acadêmicos da UFLA. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.8.1 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% 
das necessidades de informatização da Prefeitura 
do Campus e estejam integrados com os demais 
setores administrativos e acadêmicos da UFLA. 

 

Id da meta M.8.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.8.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar módulos no sistema SIG-
UFLA, que possibilitem o 
funcionamento informatizado da 
Prefeitura do Campus, incluindo, dentre 
outras atividades: 

• Controle de frota; 

• Setor de transportes; 

• Projetos; 

• Controle de Obras; 

• Geração, acompanhamento e 
solicitação de ordem de serviço. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos ao processo 
de informatização da 
Prefeitura do Campus. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PFC 

• PROPLAG 

A.8.1.2 Integração dos módulos desenvolvidos 
para Prefeitura do Campus com os 
setores acadêmicos e administrativos 
da UFLA. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos às atividades 
da Prefeitura do 
Campus, e integrados 
aos setores 
acadêmicos e 
administrativos da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PFC 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.8.1.1 

Recursos 
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Tipo de recurso 
requerido 

Especificação do 
recurso 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e 
analista de testes de 
sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do 
sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.8.1.1.1, R.8.1.1.2, R.8.1.1.3 e R.8.1.1.4. 

 

 

Id da ação A.8.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.8.1.2.1, R.8.1.2.2, R.8.1.2.3 e R.8.1.2.4. 

 

Id da necessidade N.10 

Descrição da necessidade Informatização do processo de tramitação de documentos 
(protocolo eletrônico) e gestão arquivística de documentos 
da Instituição. 

Prioridade da necessidade Média 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.10.1 Implantar módulos no sistema SIG-UFLA, até 
dezembro de 2012, que informatizem de 70% 
a 100% os processos de tramitação de 
documentos na UFLA. 

 

Id da meta M.10.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 
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A.10.1.1 Homologar, junto à alta administração e setores 
envolvidos, a organização em nível institucional 
que será utilizada no processo de tramitação de 
documentos. Decidir se o trâmite de 
documentos será realizado por hierarquia 
imposta pelo SIAPE, Regimento Interno da UFLA 
ou outra.  

Existência de 
hierarquia de 
tramitação de 
documentos 
homologada junto à 
alta administração 
da UFLA e setores 
acadêmicos e 
administrativos da 
Instituição. 

• Reitoria 

• PROPLAG 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

A.10.1.2 Elicitar, desenvolver, testar e homologar 
módulos no sistema SIG-UFLA para viabilizar a 
gestão arquivística de documentos na 
Instituição, incluindo, dentre outras atividades: 

• Tramitação de documentos; 

• Processos administrativos; 

• Protocolo eletrônico; 

• Implementação de assinatura digital nos 
serviço de e-mail e no trâmite de 
documentos; 

• Relatórios. 

Existência, no SIG-
UFLA, de módulos 
desenvolvidos, 
testados e 
homologados, 
relativos ao processo 
de gestão 
arquivística da UFLA. 

• PROPLAG 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

 

 

Id da ação A.10.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.10.1.1.1, R.10.1.1.2, R.10.1.1.3 e R.10.1.1.4. 

 

Id da ação A.10.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 

NÃO 



  Página 50 de 178 
 

IN02/2008). 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.10.1.2.1, R.10.1.2.2, R.10.1.2.3 e R.10.1.2.4. 

 

Id da necessidade N.11 

Descrição da necessidade Aperfeiçoamento de processos automatizados das 
atividades acadêmicas e administrativas da Pró-reitoria de 
Graduação. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.11.1 Desenvolver, até novembro de 2011, 2 (dois) 
módulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: 

• Exame de suficiência em disciplinas de 
graduação; 

• Suporte à Semana Acadêmica da UFLA. 

Metas 
 
 
 
 
 

 M.11.2 Realizar, continuamente, até dezembro de 
2012, manutenções relativas aos módulos da 
PRG. 

 

Id da meta M.11.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.11.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e homologar, 
no SIG-UFLA, o módulo de exame de 
suficiência para disciplinas de graduação. 

Existência, no SIG-UFLA, 
de módulo 
desenvolvido, testado e 
homologado, relativo a 
exame de suficiência em 
disciplinas de 
graduação. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRG 

• PROPLAG 

A.11.1.2 Elicitar, desenvolver, testar e homologar, 
no SIG-UFLA, o módulo de suporte à 
Semana Acadêmica da UFLA. 

Existência, no SIG-UFLA, 
de módulo 
desenvolvido, testado e 
homologado, para 
suporte à Semana 
Acadêmica da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRG 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.11.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

3 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 
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Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.11.1.1.1, R.11.1.1.2, R.11.1.1.3 e R.11.1.1.4. 

 

Id da ação A.11.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

3 Não definido (a ser 
calculado no momento 
da licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.11.1.2.1, R.11.1.2.2, R.11.1.2.3 e R.11.1.2.4. 

 

Id da meta M.11.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.11.2.1 Modificar, no SIG-UFLA, 
módulo de matrícula de 
alunos de graduação 
para melhorar o 
desempenho e 
usabilidade do sistema. 

Existência, no SIG-UFLA, de módulo 
modificado, testado e homologado, 
relativo à matrícula de alunos de 
graduação. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRG 

• PROPLAG 

A.11.2.2 Modificar, no SIG-UFLA, 
o módulo relativo ao 
Enade. 

Existência, no SIG-UFLA, de módulo 
modificado, testado e homologado, 
relativo ao Enade. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRG 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.11.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

3 Não definido (a ser 
calculado no momento 
da licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e 

NÃO 
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IN02/2008). 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.11.2.1.1, R.11.2.1.2, R.11.2.1.3 e R.11.2.1.4. 

 

Id da ação A.11.2.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

3 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.11.2.2.1, R.11.2.2.2, R.11.2.2.3 e R.11.2.2.4. 

 

Id da necessidade N.13 

Descrição da necessidade Utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) 
integrados aos sistemas informatizados da Instituição como 
estratégias pedagógicas. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.13.1 Integrar, até dezembro de 2012, todos os AVAs 
ao SIG-UFLA. 

 

Id da meta M.13.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.13.1.1 Estudar as formas de 
integração suportadas 
pelo AVA e escolher o 
método mais adequado 
para integração com o 
SIG-UFLA. 

Relatório dos mecanismos de integração 
disponíveis. 

• DGTI 

• CEAD 
 

A.13.1.2 Implementar a 
integração dos AVAs 
com SIG-UFLA. 

Disciplinas, alunos e professores cadastrados 
de forma automática no SIG-UFLA. 

• DGTI 

• CEAD 
 

 

Id da ação A.13.1.1 
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Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$3.293,33 + benefícios 
e auxílios 
variáveis/servidor/mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.13.1.1.1 Não encontrar forma 
viável. 

Baixa Alto Estudo aprofundado da 
estrutura de dados do 
AVA. 

R.13.1.1.2 Tempo curto para 
executar esta ação. 

Baixa Alto Contratação de mais 
recursos de TI para 
realizar a ação. 

R.13.1.1.3 Mudanças da base em 
versões atualizadas do 
AVA. 

Alta Alto Estudo de 
compatibilidade entre as 
versões do AVA. 

R.13.1.1.4 Não possuir Pessoal de 
TI disponíveis 
exclusivamente para 
esse projeto. 

Alta Alto Alocar para este projeto 
dois analistas que não 
estejam envolvidos em 
outros projetos 
concomitantemente. 

 

Id da ação A.13.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$3.293,33 + benefícios 
e auxílios 
variáveis/servidor/mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.13.1.2.1 Não possuir 
pessoal de TI 
disponíveis 
exclusivament
e para esse 
projeto. 

Alta Alto Alocar para este projeto dois analistas 
que não estejam envolvidos em outros 
projetos concomitantemente. 

 

Id da necessidade N.14 

Descrição da necessidade Adequação e integração dos processos relativos à educação à 
distância com os sistemas informatizados da Instituição. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.14.1 Elaborar, até novembro de 2011, 1 (um) 
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cronograma de integração das necessidades dos 
cursos de educação à distância no SIG-UFLA. 

 

Id da meta M. 14.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A. 14.1.1 Promover reuniões da coordenação da UAB, 
CEAD, coordenadores de curso, PRG, PRPG e 
demais envolvidos para levantamento de 
processos e requisitos de software, no que 
tange às necessidades a serem contempladas 
pelo SIG-UFLA. 

Atas de reuniões para 
levantamento de 
requisitos. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• CEAD 

• PRG 

• PRPG 

A. 14.1.2 Desenvolver cronograma para implementação 
das necessidades no SIG-UFLA. 

Existência de 
cronograma da 
implementação das 
necessidades no SIG-
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

 

Id da ação A.14.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

1 R$3.293,33 + benefícios 
e auxílios 
variáveis/servidor/mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.14.1.1.1 Coleta incompleta 
dos dados nas 
reuniões. 

Média Médio Promover reuniões com os 
responsáveis pela parte 
operacional dos processos da 
educação à distância. 

 

Id da ação A.14.1.2 

Recursos 

Tipo de recurso 
requerido 

Especificação do recurso Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista 
de testes de sistemas. 

1 R$3.293,33 + benefícios e 
auxílios 
variáveis/servidor/mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.14.1.2.1 Não conseguir alocar 
Pessoal de TI para 
trabalhar neste 
projeto devido a 
atividades de outros 
cronogramas do SIG-

Média Alto Fazer um estudo 
das dependências 
das atividades do 
cronograma com os 
demais 
cronogramas do 
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UFLA. SIG-UFLA. 

 

 

Id da meta M.16.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.16.1.1 Alterar os processos de migração dos 
dados institucionais para adequação 
ao SIG-UFLA, relativos aos sistemas do 
governo. 

Relatórios estatísticos. • DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

A.16.1.2 Auxiliar e realizar auditoria dos 
sistemas do governo, tais como 
PINGIFES e CENSO. 

• Relatórios acadêmicos 
no SIG-UFLA. 

• Indicadores dos sistemas 
do governo após 
migração dos dados. 

• DGTI 
 

 

Id da ação A.16.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.16.1.1.1 SIG-UFLA não 
conter todos 
dados 
solicitados 
pelos sistemas 
do governo. 

Média Alto Verificar se todos os dados solicitados 
pelos sistemas governamentais estão 
presentes no SIG-UFLA e solicitar a 
implementação prioritária das 
informações ausentes. 

R.16.1.1.2 Falta de plano 
de 
continuidade 
relativo à mão 
de obra. 

Baixo Alto • Rodízio de funcionários dentro dos 
setores. 

• Melhoria da gestão do 
conhecimento na DGTI. 

• Criar plano de continuidade. 

 

 

Id da necessidade N.16 

Descrição da necessidade Geração de dados estatísticos para os órgãos governamentais, 
tais como INEP, PingIFES e CENSO, de forma automatizada. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.16.1 Melhoria contínua dos processos de coleta e 
auditoria dos dados referentes a alunos, 
funcionários e infraestrutura da Instituição por 
sistemas do governo. 
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Id da ação A.16.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.16.1.2.1 Falta de relatórios do SIG-
UFLA relativos aos sistemas 
do governo. 

Média Alto Levantamento dos 
relatórios existentes no 
SIG-UFLA com relação a 
sistemas do governo. 

 

Id da necessidade N.17 

Descrição da necessidade Finalização da automatização dos processos acadêmicos e 
administrativos das divisões da DRCA, relativos à graduação 
presencial e à distância. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 
 
 
 
 
 

 

M.17.1 Finalizar de 90% a 100%, até novembro de 
2011, o desenvolvimento de funcionalidades 
pendentes, relativas aos módulos da DRCA. 

 

Id da meta M.17.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.17.1.1 Readequar, no SIG-UFLA, o 
módulo de geração de Horários, 
para melhorar o desempenho e 
funcionalidades desta 
ferramenta. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulo modificado, testado 
e homologado, relativo à 
geração de horários. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DRCA 

• PROPLAG 

A.17.1.2 Readequar, no SIG-UFLA, o 
módulo de expedição de 
registro e diplomas da DRCA. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulo modificado, testado 
e homologado, relativo à 
expedição de registros e 
diplomas da DRCA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DRCA 

• PROPLAG 

A.17.1.3 Levantar e desenvolver 
relatórios necessários para 
atender às demandas da DRCA 
e incorporá-los no SIG-UFLA. 

Número de relatórios 
existentes, no SIG-UFLA, que 
atendem às necessidades da 
DRCA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• DRCA 

• PROPLAG 
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Id da ação A.17.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.17.1.1.1, R.17.1.1.2, R.17.1.1.3 e R.17.1.1.4. 

 

Id da ação A.17.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI 
 

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.17.1.2.1, R.17.1.2.2, R.17.1.2.3 e R.17.1.2.4. 

 

Id da ação A.17.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 2 * R$ 2125,94 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ servidor/ 
mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.17.1.3.1, R.17.1.3.2, R.17.1.3.3 e R.17.1.3.4. 

 

Id da necessidade N.18 

Descrição da necessidade Informatização e aperfeiçoamento de processos 
automatizados de atividades acadêmicas e administrativas 
da Pró-reitoria de Pós-Graduação. 
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Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.18.1 Informatizar no SIG-UFLA, até julho de 2011, 
de 90% a 100% das atividades administrativas 
e acadêmicas da PRPG, relativas à pós-
graduação stricto sensu da Instituição. 

Metas 
 
 
 
 
 

 
M.18.2 Desenvolver e integrar no SIG-Lato, até 

dezembro de 2012, de 70% a 100% dos 
processos relativos à pós- graduação lato 

sensu da Instituição. 

  

Id da meta M.18.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.18.1.1 Desenvolver, testar e homologar 
módulos no SIG-UFLA, relativos às 
atividades administrativas e 
acadêmicas da PRPG e secretarias de 
colegiados, para atender aos 
programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos aos processos 
administrativos e 
acadêmicos da PRPG para a 
pós-graduação stricto sensu. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRPG 

• DRCA 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.18.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

4 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.18.1.1.1, R.18.1.1.2, R.18.1.1.3 e R.18.1.1.4. 

 

Id da meta M.18.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.18.2.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar módulos acadêmicos e 
administrativos no SIG-Lato relativos 
às atividades da pós-graduação lato 

sensu da UFLA. 

Existência, no SIG-Lato, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos aos processos 
acadêmicos e 
administrativos da pós-
graduação lato sensu. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRPG 

• DRCA 

• PROPLAG 
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Id da ação A.18.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

6 Não disponível (a ser 
calculado no momento 
da licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.18.2.1.1 Não conseguir contratar 
a quantidade necessária 
de pessoal de TI para o 
desenvolvimento do 
módulo. 

Média Alto • Licitar desenvolvimento 
de software em 
conformidade com a IN 
04/2010 da SLTI/MPOG. 

• Obter bolsistas 20 horas 
para auxiliar no projeto. 

R.18.2.1.2 Estimativa pouco 
embasada sobre 
recursos requeridos, 
devido a ser a primeira 
vez que é realizado um 
planejamento deste 
tipo no órgão. 

Média Médio Estimar baseado em histórico 
de desenvolvimento do SIG-
Lato e produtividade da 
equipe de desenvolvedores. 

R.18.2.1.3 Atrasos no cronograma 
devido a excesso de 
manutenções no SIG-
Lato. 

Médio Alto • Obter requisitos do 
sistema com maior 
precisão possível. 

• Homologar processos. 

• Priorização de atividades 
de manutenção. 

• Reestruturação do 
cronograma. 

• Criar uma política de 
manutenção de 
desenvolvimento do SIG-
Lato. 

R.18.2.1.4 Falta de plano de 
continuidade relativo à 
mão de obra. 

Média Alto • Rodízio de funcionários 
dentro dos setores. 

• Melhoria da gestão do 
conhecimento na DGTI. 

• Criar plano de 
continuidade. 

 

Id da necessidade N.24 

Descrição da necessidade Mapeamento, de forma automatizada, da produção técnico-
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científica da comunidade da UFLA, de forma a integrar, 
principalmente, RAD, PRP, PROEC, PRPG e PRG. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 
 
 
 

 

M.24.1 Desenvolver no SIG-UFLA, até novembro de 
2011, indicadores de produção técnico-
científicos da UFLA, com 100% de integração 
entre as unidades acadêmicas da Instituição. 

 

Id da meta M.24.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.24.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e homologar 
módulos integrados no SIG-UFLA, que 
viabilizem a obtenção de indicadores 
técnico-científicos relativos às atividades 
acadêmicas da UFLA, incluindo indicadores 
quantitativos de desempenho individual de 
docentes, utilizando horas/aula, número de 
alunos, orientações, publicações, atividades 
de extensão e outros. 

Existência, no SIG-UFLA, 
de módulos 
desenvolvidos, testados 
e homologados, 
relativos ao 
mapeamento da 
produção técnico-
científica da UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• CPPD 

• PRP 

• PROEC 

• PRPG 

• PRG 

• PRGDP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.24.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.24.1.1.1, R.24.1.1.2, R.24.1.1.3 e R.24.1.1.4. 

 

Id da necessidade N.31 

Descrição da necessidade Promoção do uso de ferramentas baseadas em software livre, 
melhoria de divulgação de informações sobre a utilização de 
software livre e equivalência de funcionalidades com softwares 
proprietários, e capacitação da comunidade acadêmica da 
UFLA. 

Prioridade da necessidade Média 

Id da meta Descrição da meta 

M.31.1 Propagar para 100% da comunidade o uso de 
software e sistemas operacionais livres 
(contínuo). 

Metas 

M.31.2 Projetar, implantar e divulgar, até dezembro de 
2011, uma ferramenta wiki mostrando as 
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equivalências de funcionalidades entre os 
pacotes aplicativos proprietários e aplicativos 
livres. 

 

Id da meta M.31.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.31.1.1 Realizar campanhas de 
conscientização e divulgação via 
meio eletrônico. 

Nível conscientização da 
importância dessa 
necessidade. 

• DGTI 

 

Id da ação A.31.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Pessoal do quadro permanente 
para elaboração de meios de 
divulgação de serviços. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.31.1.1.1 Não aderência ao uso 
de softwares livres. 

Média Baixo • Reuniões para 
conscientização e 
incentivo do uso de 
software livre. 

• Aplicação de cursos. 

 

Id da meta M.31.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.31.2.1 Preparar, popular e divulgar ferramenta wiki. Percentual de 
funcionalidades 
documentadas. 

• DGTI 

 

Id da ação A.31.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para atualizar e 
manter a base dados de 
informações da wiki 
institucional. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.31.1.2.1 A wiki não ser difundida e pouco 
acessada, por consequência não 

Média Baixo Divulgação em 
massa do uso da 
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se incorporar na cultura 
institucional. 

wiki. 
 

 

Id da necessidade N.33 

Descrição da necessidade Melhoria da comunicação dos processos internos dentro dos 
departamentos didático-científicos e setores da Instituição. 

Prioridade da necessidade Média 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.33.1 Criar, até dezembro de 2012, 1 (um) espaço 
virtual interno (intranet) para facilitar processos, 
entradas em sistemas e divulgações digitais, 
entre outras, adequado ao sistema de sugestão 
de pautas jornalísticas onde a comunidade 
acadêmica poderá participar. 

 

Id da meta M.33.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.33.1.1 Criar espaço virtual interno integrado 
aos sistemas. 

Existência de espaço virtual 
integrado aos sistemas. 

• DGTI 

• ASCOM 

• PROPLAG 

• PRGDP 

A.33.1.2 Criar meios de participação da 
comunidade acadêmica às pautas 
jornalísticas dentro dos sistemas em 
questão. 

Quantidade de meios de 
comunicação/ participação 
nas pautas. 

• DGTI 

• ASCOM 

• PROPLAG 

• PRGDP 

 

Id da ação A.33.1.1 

Recursos 

Tipo de recurso 
requerido 

Especificação do recurso Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para 
implementar o espaço 
virtual. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.33.1.1.1 Não criação do 
espaço. 

Baixa Baixo Capacitação profissional. 

Id da necessidade N.34 

Descrição da necessidade Aumento do nível de maturidade de Governança de TI, 
promovendo o alinhamento estratégico da TI com os objetivos 
da UFLA. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.34.1 Aumentar em 1 (um) nível, até dezembro de 
2012, a maturidade de governança de TI para os 
processos críticos identificados em diagnóstico a 
ser realizado na Instituição. 
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Id da meta M.34.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.34.1.1 Priorizar os objetivos de TI com base nas 
melhores práticas do mercado. 

Existência do método 
ou modelo. 

• DGTI 

A.34.1.2  Identificar e priorizar os processos críticos de 
TI. 

Número de processos 
críticos identificados.  

• DGTI 

A.34.1.3 Definir o nível de maturidade de governança 
de TI nas melhores práticas do mercado. 

Existência do modelo de 
avaliação da 
maturidade. 

• DGTI 

A.34.1.4 Conscientizar a alta administração da 
Instituição sobre a importância da governança 
de TI. 

Número de pessoas 
conscientizadas. 

• DGTI 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.34.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

2 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.34.1.1.1 Ausência de pessoal com 
dedicação exclusiva para 
esta tarefa. 

Alta Médio Alocar profissionais 
exclusivamente para 
esta tarefa. 

 

Id da ação A.34.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.34.1.2.1 Ausência de pessoal com 
dedicação exclusiva para esta 
tarefa. 

Alta Médio Alocar profissionais 
exclusivamente para 
esta tarefa. 
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Id da ação A.34.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.34.1.3.1 Ausência de pessoal com 
dedicação exclusiva para esta 
tarefa. 

Alta Médio Alocar profissionais 
exclusivamente para 
esta tarefa. 

 

Id da ação A.34.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.34.1.3.1 Não conseguir 
conscientizar a alta 
administração sobre a 
importância da governança 
de TI. 

Média Alto • Realizar palestras de 
conscientização com 
a alta administração 
da Instituição. 

• Buscar apoio de 
docentes ligados à 
alta administração 
que apoiem a 
importância da 
governança de TI. 

 

Id da necessidade N.35 

Descrição da necessidade Consolidação da Política de Segurança da Informação e das 
melhores práticas de segurança da informação, por meio do 
gerenciamento de riscos e incidentes de segurança, plano de 
contingência; bem como elaborar normas e procedimentos 
específicos sobre o uso dos recursos computacionais. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.35.1 Acompanhar 100% da política corporativa de 
segurança da informação, até dezembro de 2011. 

Metas 

M.35.2 Desenvolvimento e homologação de 100% da 
Política de Segurança de TI institucional, até 
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dezembro de 2011. 

M.35.3 Publicar, divulgar, comunicar e implementar 
100% da Política de Segurança de TI institucional, 
até julho de 2012. 

M.35.4 Monitorar e controlar 100% da aplicação da 
política de segurança de TI institucional até 
dezembro de 2012. 

 

Id da meta M.35.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.35.1.1 Definição de um setor responsável 
pela segurança de TI. 

Existência do setor. • DGTI 

• PROPLAG 

A.35.1.2 Definição de um Comitê Gestor de 
Segurança de TI. 

Existência do Comitê. • DGTI 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.35.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI  Analista de TI para elaborar a 
Política de Segurança de TI 
institucional. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.35.1.1.1 Não 
adequação a 
legislação 
vigente. 

Média Médio Realizar treinamento de pessoal do 
quadro existente. 

 

Id da ação A.35.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para elaborar a 
Política de Segurança de TI 
institucional. 

5 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.35.1.2.1 Não 
adequação a 
legislação 
vigente. 

Média Médio Realizar treinamento de pessoal do 
quadro existente. 
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Id da meta M.35.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.35.2.1 Elaboração de política. Quantidade de normas e 
procedimentos criados. 

• DGTI 

A.35.2.2 Homologação da 
política. 

Quantidade de normas e 
procedimentos aprovados. 

• DGTI 

• CUNI 

 

Id da ação A.35.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI  Analista de TI para elaborar a 
Política de Segurança de TI 
institucional. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.35.2.1.1 Não 
adequação a 
legislação 
vigente. 

Média Médio Realizar reuniões do comitê gestor de 
segurança de TI. 

 

Id da ação A.35.2.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal  Membros do CUNI. Não 
definido. 

Não de definido. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.35.2.2.1 Não 
adequação a 
legislação 
vigente. 

Média Médio Realizar reuniões do CUNI. 

 

Id da meta M.35.3 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.35.3.1 Implementar, publicar, divulgar e 
comunicar a Política de Segurança de 
TI. 

Nível de conscientização de 
comunidade acadêmica. 

• DGTI 
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Id da ação A.35.3.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível (SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI  Analista de TI para aplicar a 
política de segurança de 
informação.  

2 R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios 
variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.35.3.1.1 Não adequação à 
legislação vigente. 

Média Médio Realizar reuniões para 
conscientização dos órgãos da 
instituição. 

 

Id da meta M.35.4 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.35.4.1 Monitoramento e controle da aplicação da 
política institucional. 

Percentual de 
incidentes ocorridos. 

• DGTI 

 

Id da ação A.35.4.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI  Analista de TI para aplicar a 
Política de Segurança de 
Informação. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Infraestrutura 
 

Aquisição de hardware e 
software para monitoramento 
e controle. 

Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilida
de 

(Alta/Médi
a / Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.35.4.1.1 Vulnerabilidade a 
incidentes e não 
recuperação 
destes. 

Alta Alto • Treinamento de equipe do 
setor responsável. 

• Adequação por parte dos 
órgãos às normas de segurança 
de TI. 

• Criação de redundância de 
recursos para possibilitar 
recuperação de incidentes. 

 

 



  Página 68 de 178 
 

Id da necessidade N.37 

Descrição da necessidade Aperfeiçoamento da qualidade de software, do gerenciamento 
de projetos e de integração de sistemas na Instituição. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M. 37.1 Aumentar, até dezembro de 2011, em 1 (um) 
nível a maturidade dos processos de 
desenvolvimento de software, mediante 
diagnóstico a ser realizado na Instituição. 

  

Id da meta M.37.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.37.1.1 Realizar diagnóstico para identificar o 
nível de maturidade do processo de 
desenvolvimento de software na DGTI.  

Nível atual de maturidade de 
desenvolvimento de 
software da DGTI. 

• DGTI 
 

A.37.1.2 Definir um processo de software formal, 
aprovado, publicado e obrigatório. 

Existência do processo de 
software formal, aprovado e 
publicado. 

• DGTI 
 

A.37.1.3 Formalizar, aprovar e publicar um padrão 
interno para gerenciamento de projetos 
de software. 

Comparação com práticas do 
PMBOK. 

• DGTI 

 

Id da ação A.37.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.37.1.1.1 Diagnóstico impreciso do 
nível de maturidade. 

Baixa Médio Realizar o diagnóstico 
com base nas 
melhores práticas do 
mercado. 

 

Id da ação A.37.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Impacto 
(Alto/Médi

Estratégia de mitigação do 
risco 
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Baixa) o/Baixo)  

R.37.1.2.1 Processo de 
desenvolvimento de 
software proposto não ser 
adequado à realidade da 
Instituição ou incompleto, 
devido a ser a primeira vez 
que é realizada uma ação 
deste tipo no órgão. 

Baixa Alto • Realizar testes com 
projetos-pilotos, 
utilizando o processo 
proposto para verificar 
sua adequação à 
realidade da 
Instituição. 

• Avaliação e melhoria 
constante do processo 
de software. 

 

 

Id da necessidade N.38 

Descrição da necessidade Garantia de segurança, integridade e confiabilidade das bases 
de dados e dos sistemas de informação da Instituição. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M. 38.1 Aplicar a Política de Segurança da Informação 
para garantir 100% da segurança, integridade e 
confiabilidade das bases de dados e dos sistemas 
de informação da Instituição, até setembro de 
2011. 

 

Id da meta M.38.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.38.1.1 Adequação dos métodos de 
desenvolvimento de sistemas à política de 
segurança da informação institucional e às 
boas práticas de segurança. 

Número de incidentes. • DGTI 

 

Id da ação A.37.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.37.1.3.1 Processo de gerenciamento de 
projetos proposto não ser 
adequado à realidade da 
Instituição ou incompleto, devido a 
ser a primeira vez que é realizada 
uma ação deste tipo no órgão. 

Baixa Alto Propor método de 
gerenciamento de 
projetos baseado 
nas melhores 
práticas de 
mercado. 
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Id da ação A.38.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Sistemas adequados à Política 
de Segurança institucional. 

Não definido. Não definido. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.38.1.1.1 Não ter pessoal 
dedicado a essa 
tarefa. 

Média Médio Deixar um profissional 
dedicado para esta tarefa. 

R.38.1.1.2 Vulnerabilidade a 
incidentes. 

Média Alto • Treinamento de equipe de 
desenvolvimento e 
administração de redes e 
sistemas. 

• Conscientização da 
importância de adequação 
às normas e boas práticas 
de segurança de 
segurança.  

 

Id da necessidade N.39 

Descrição da necessidade Aperfeiçoamento da gestão do conhecimento da TI 
organizacional. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.39.1 Aumentar, até julho de 2012, de 70% a 100% a 
gestão do conhecimento na DGTI. 

 

Id da meta M.39.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.39.1.1 Definição de um método ou modelo 
para gestão do conhecimento de TI. 

Existência do método ou 
modelo. 

• DGTI 

A.39.1.2 Treinamento e conscientização dos 
colaboradores. 

Número de funcionários 
treinados e conscientizados. 

• DGTI 

A.39.1.3 Análise da maturidade da gestão de 
conhecimento. 

Existência do modelo de 
avaliação da maturidade. 

• DGTI 

 

Id da ação A.39.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 
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Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do 

risco 

R.39.1.1.1 Ausência de pessoal com dedicação 
exclusiva para esta tarefa. 

Média Médio Alocar 
profissionais 
exclusivamente 
para esta tarefa. 

 

Id da ação A.39.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.39.1.2.1 Não conseguir 
conscientizar os 
colaboradores. 

Média Médio Exibir casos sucesso de outras 
instituições que utilizam 
governança de TI. 

 

Id da ação A.39.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em governança de 
TI. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.39.1.3.1 Ausência de pessoal 
com dedicação exclusiva 
para esta tarefa. 

Média Médio Alocar profissionais 
exclusivamente para esta 
tarefa. 

 

Id da necessidade N.40 

Descrição da necessidade Expansão e melhoria dos serviços da Central Telefônica. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.40.1 Aumentar, até dezembro de 2012, a 
capacidade da Central Telefônica em 30%. 
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Id da meta M.40.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.40.1.1 Aquisição e instalação de novos 100 ramais 
telefônicos (Gateway de voz e placas 
adaptadoras para celulares GSM). 

Número de ramais 
adquiridos. 

• DGTI 

• PROPLAG 

A.40.1.2 Aquisição de 400 ramais telefônicos junto à 
operadora de telefonia 

Número de ramais 
adquiridos. 

• DGTI 

• PROPLAG 

A.40.1.3 Solicitar a preparação/ampliação de 
infraestrutura para acomodação de cabos de 
fibra óptica e cabos telefônicos. 

Tubulações instaladas, 
caixas montadas e 
metros de cabos 
lançados. 

• DGTI 

• PFC 

A.40.1.4 
 

Treinamento dos colaboradores nos recursos 
oferecidos pela central. 

Número de 
colaboradores 
treinados. 

• DGTI 

•  PROPLAG 

Id da ação A.40.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura  Ramais telefônicos para celulares 
GSM. 

100 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.40.1.1.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando 
detalhadamente os benefícios da 
aquisição para a Instituição e 
obter, junto à administração, 
prioridade para a atividade. 

 

Id da ação A.40.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura  Ramais telefônicos. 400 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.40.1.2.1 Indisponibilidade de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando 
detalhadamente os 
benefícios da 
aquisição para a 
Instituição e obter, 
junto à administração, 
prioridade para a 
atividade. 

R.40.1.2.2 Demora na disponibilização 
dos ramais junto à 

Média Médio Utilizar pessoas 
estratégicas na ação, 
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operadora de telefonia. para agilizar o 
processo. 

 

Id da ação A.40.1.3 

Recursos 

Tipo de recurso 
requerido 

Especificação do recurso Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Preparação e ampliação de 
infraestrutura para 
acomodação dos cabos. 

Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Pessoal de TI Mão de obra para 
implantação de 
infraestrutura. 

Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.40.1.3.1 Alocar mão de 
obra para outro 
projeto. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando a importância 
desse projeto e obter, 
junto à administração, 
prioridade para a 
atividade. 

 

Id da ação A.40.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas para realizar 
treinamento dos colaboradores 
da Central Telefônica. 

Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.40.1.4.1 Alocar mão de obra 
para outro projeto. 

Média Médio • Elaborar documento 
destacando a importância 
desse treinamento. 

• Sensibilizar a administração e 
obter prioridade para esta 
atividade. 

 

Id da necessidade N.41 

Descrição da necessidade Redução de custos nas ligações telefônicas de longa 
distância. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.41.1 Diminuir em 30% o custo com ligações de longa 
distância, até dezembro 2011. 

Id da meta M.41.1 
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Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.41.1.1 Aumentar a disponibilidade do 
serviço de VoIP para 99%. 

Percentual de disponibilidade 
do serviço. 

• DGTI 

A.41.1.2 Adquirir novos equipamentos 
para interligação da Central 
Telefônica e do servidor VoIP. 

Número de equipamentos 
adquiridos. 

• DGTI 

A.41.1.3 Conscientização dos 
colaboradores e divulgação dos 
serviços de VoIP. 

Percentual de colaboradores 
conscientizados. 

• DGTI 

• ASCOM 

 

Id da ação A.41.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Contratação de serviços para 
ampliação de capacidade da 
rede VoIP. 

Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.41.1.1.1 Não conseguir aumentar a 
disponibilidade do serviço. 

Alta Médio Monitorar 
constantemente a 
disponibilidade deste 
serviço. 

 

Id da ação A.41.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Infraestrutura Aquisição de modems para ligação via 
fibra óptica. 

2 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.41.1.2.1 Indisponibilidad
e de recursos 
financeiros. 

Média Alto Elaborar documento destacando a 
importância desse projeto e obter, 
junto à administração, prioridade 
para a execução desta atividade. 

 

Id da ação A.41.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas para 
realizarem treinamento 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 

SIM 
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nos serviços de VoIP. analista/ mês. 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.41.1.3.1 Não adoção do sistema 
por parte da comunidade. 

Baixa Médio Estipular cotas de 
economia para cada 
departamento e setor da 
Instituição. 

 

Id da necessidade N.44 

Descrição da necessidade Expansão dos serviços de vídeo vigilância. 

Prioridade da necessidade Média 

Id da meta Descrição da meta 

M.44.1 Implantação, até dezembro de 2012, de 100% de 
câmeras de vídeo vigilância e central de 
monitoramento. 

Metas 

M.44.2 Solicitar, até dezembro de 2011, a contratação de 
1 (uma) empresa especializada em segurança. 

 

Id da meta M.44.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.44.1.1 Realizar visitas técnicas, reuniões e análises 
para a implantação de câmeras de vídeo 
vigilância e central de monitoramento. 

Quantidade de câmeras e 
central de 
monitoramento. 

• DGTI 

• SOSP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.44.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Câmeras de vídeo vigilância, criação 
e ampliação das centrais de 
monitoramento. 

Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.44.1.1.1 Indisponibilidade de 
recursos financeiros. 

Média Baixo Especificação e 
dimensionamento 
adequado de 
equipamentos visando 
melhorar a relação 
custo-benefício sem o 
detrimento do serviço. 

 

Id da meta M.44.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.44.2.1 Contratação de empresa Percentual de setores • DGTI 
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especializada em segurança. monitorados na Instituição. • PRGDP 

 

Id da ação A.44.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Contratação de firma especializada para 
consultoria e implementação de 
câmeras de segurança. 

Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.44.1.2.1 Instalação inadequada das 
câmeras. 

Média Baixo Treinamento de 
pessoal. 

 

Id da necessidade N.45 

Descrição da necessidade Identificação do acervo da biblioteca utilizando tecnologia 
da informação. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.45.1 Desenvolver, até dezembro de 2012, 1 (um) 
projeto para identificação do acervo da 
biblioteca utilizando RFID. 

 

Id da meta M.45.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.45.1.1 Definir soluções para identificação 
do acervo. 

Número de soluções 
identificadas. 

• DGTI 

• Biblioteca 

A.45.1.2 Contratação de empresa terceirizada 
para execução do serviço. 

Contrato de prestação de 
serviço. 

• DGTI 

• Biblioteca 

• PROPLAG 

A.45.1.3 Integração com sistema central da 
Instituição. 

Percentual de processos 
integrados. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada  

 

Id da ação A.45.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas na tecnologia RFID. Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.45.1.1.1 Não encontrar soluções 
viáveis para atender ao 

Baixa Médio Contratar empresas que 
oferecem esse serviço. 
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projeto. 

 

Id da ação A.45.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Empresa terceirizada. Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.45.1.2.1 Indisponibilidade de 
recursos financeiros 
para contratação. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando a importância 
desse projeto e obter, junto 
à administração, prioridade 
para esta atividade. 

 

Id da ação A.45.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor de software. 1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.45.1.3.1 Sistema não compatível 
com a base de dados usada 
na Instituição.  

Média Médio Na escolha da empresa, já 
analisar a base de dados 
que a mesma utiliza. 

 

Id da necessidade N.46 

Descrição da necessidade Melhoria da divulgação dos serviços oferecidos à 
comunidade acadêmica. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.46.1 Identificar e divulgar 100% do portfólio de 
serviços da DGTI, até dezembro de 2012. 

 

 

Id da meta M.46.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.46.1.1 Identificação do portfólio de TI da DGTI. Número de serviços 
catalogados. 

• DGTI 

A.46.1.2 Divulgação dos serviços prestados pela Percentual de serviços • DGTI 
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DGTI à comunidade acadêmica da 
Instituição. 

divulgados. • ASCOM 

 

Id da ação A.46.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para realizar 
levantamento de portfólio. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.46.1.1.1 Falha no 
levantamento 
do portfólio. 

Baixa Médio Realizar revisão após o 
levantamento do portfólio. 

 

Id da ação A.46.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para divulgar o 
portfólio. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.46.1.2.1 Divulgação não atingir a 
comunidade acadêmica de 
forma eficiente. 

Baixa Médio Criação de plano de 
marketing do portfólio de 
serviços da DGTI. 

 

Id da necessidade N.48 

Descrição da necessidade Melhoria de disponibilidade de serviços de rede (internet). 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.48.1 Definir, até dezembro de 2012, acordo de nível 
de serviço com disponibilidade da rede de 
95%. 
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Id da meta M.48.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.48.1.1 Realizar o lançamento de fibras óticas 
redundantes nos departamentos de forma a 
criar uma topologia de rede tolerante a 
falhas. 
 

Número de 
departamentos 
atendidos. 

• DGTI 

A.48.1.2 Melhorar a infraestrutura e a segurança dos 
pontos de concentração de ativos (sala dos 
racks). 

Número de salas de 
ativos reestruturadas. 

• DGTI 

• PFC 

• PROPLAG 

A.48.1.3 Instalação de nobreaks em todas as salas de 
racks. 

Número de no-breaks 
instalados. 

• DGTI 

A.48.1.4  Aumento do link de internet para 1 Gbps. Consumo do link. • DGTI 

• RNP 
A.48.1.5 Definição de plantões aos finais de semana. Existência de plantão aos 

finais de semana. 
• DGTI 

A.48.1.6 Estabelecer Acordo de Nível de Serviço (ANS) 
com departamentos e setores. 

Número de ANSs 
realizados. 

• DGTI 

A.48.1.7 Contratação de serviços de hospedagem de 
servidores externa à Instituição, para 
atendimento dos cursos a distância. 

Número de servidores. • DGTI 

• CEAD 

 

Id da ação A.48.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em lançamento de 
fibras ópticas. 

2 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.48.1.1.1 Rompimento de fibras já 
existentes nas caixas de 
passagem. 

Baixa Médio Lançamento executado 
somente por equipe 
especializada. 

 

Id da ação A.48.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Reforma da sala dos racks. Não definido. Não definido. NÃO 

Infraestrutura Adequação da infraestrutura. 2 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.48.1.2.1 Mão de obra Média Médio Elaborar documento destacando a 
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alocada para 
outra obra. 

importância desse projeto e obter, 
junto à administração, prioridade para 
esta atividade. 

 

 

Id da ação A.48.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Aquisição de equipamentos. Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.48.1.3.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando a 
importância desse 
projeto e obter, 
junto à 
administração, 
prioridade para esta 
atividade. 

 

 

Id da ação A.48.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Aumento do link de internet. 1 Gbps  Não disponível. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.48.1.4.1 Recusa da RNP em 
relação ao pedido de 
aumento do link. 

Média Médio Apresentar à RNP um 
documento destacando o 
consumo do link e a projeção 
de aumento do número de 
funcionários e alunos da 
Instituição. 

 

Id da ação A.48.1.5 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Pessoal de TI para realizar 
plantão aos fins de semana. 

1  R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

NÃO 
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Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.48.1.5.1 Não existir funcionário da 
DGTI disponível para 
realizar plantão aos finais 
de semana. 

Média Médio Elaborar formas de 
compensação de 
horário e/ou horas 
extras. 

 

Id da ação A.48.1.6 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para implementar 
e implantar os ANSs. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do 

risco 

R.48.1.6.1 Não conseguir cumprir os ANSs. Média Médio Monitoramento 
dos serviços. 

 

Id da ação A.48.1.7 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Serviço de hospedagem de 
servidores de internet. 

2 R$ 1.800,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.48.1.7.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando a 
importância desse projeto e obter, 
junto à administração, prioridade 
para esta atividade. 

 

Id da necessidade N.50 

Descrição da necessidade Mapeamento do parque de hardware da UFLA. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.50.1 Mapear, até dezembro de 2012, o Parque de 
Hardware da UFLA, definindo máquinas 
utilizadas, configuração, sistemas operacionais e 
patrimônio da Instituição. 

Metas 

M.50.2 Inventariar, até dezembro de 2012, todos os 
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ativos de informação (dados, hardware, software 
e instalações) da Instituição. 

 

Id da meta M.50.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.50.1.1 Mapear parque de hardware, 
software e patrimônio da UFLA. 

Número de máquinas 
mapeadas. 
Número de licenças de 
software mapeadas. 

• DGTI 

A.50.1.2  Implantar um sistema de inventário 
automático de hardware e softwares 
instalados na Instituição. 

Existência de sistema de 
inventário automático. 

• DGTI 

 

Id da ação A.50.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Infraestrutura Software de inventário de hardware e 
software institucionais. 

1 Sem custo. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médi

o/Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.50.1.1.1 Desconhecimento da 
infraestrutura interna da 
Instituição, impedindo um 
gerenciamento e 
planejamento adequados. 

Alta  Médio Realizar controle de 
licenças. 

R.50.1.1.2  Resistência dos usuários à 
instalação do software de 
inventário. 

Alta Médio • Campanhas de 
conscientização. 

• Implementação de 
política de 
segurança. 

 

Id da ação A.50.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Pessoal do quadro permanente 
para instalação de sistema de 
inventário. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios e 
auxílios variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.50.1.2.1 Desconhecimento da 
infraestrutura interna da 
Instituição, impedindo um 

Alta  Médio Realizar controle de 
licenças. 
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gerenciamento e 
planejamento adequados. 

R.50.1.2.2 Resistência dos usuários à 
instalação do software de 
inventário. 

Alta Médio • Campanhas de 
conscientização. 

• Implementação de 
política de segurança. 

 

Id da meta M.50.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.50.2.1 Inventariar todos os ativos de 
informação (dados, hardware, 
software e instalações). 

Percentual de bancos de dados, 
sistemas de informação, centros 
de dados, servidores de rede e 
regras de Firewall inventariadas. 

• DGTI 

 

Id da ação A.50.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analista de TI para implantar 
sistema de inventário. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.50.2.2.1 Desconhecimento da 
infraestrutura interna da 
Instituição, impedindo 
um gerenciamento e 
planejamento adequados. 

Alta  Médio Realizar controle de 
licenças. 

 

Id da necessidade N.52 

Descrição da necessidade Expansão, reforma e melhoria das instalações da DGTI. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.52.1 Ampliar em 75m2 a área total da DGTI até 
dezembro de 2011. 

 M.52.2 Solicitar, até dezembro de 2011, a criação de 1 
(um) laboratório de informática para a DGTI. 

 

Id da meta M.52.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.52.1.1 Elaborar projeto e executar a adequação 
da estrutura física do prédio da DGTI. 

Conclusão da reforma e 
construção. 

• DGTI 

• PFC 

A.52.1.2 Adquirir mobiliário para melhor 
acomodar os funcionários. 

Número de móveis e 
equipamentos adquiridos. 

• DGTI 

• PROPLAG 

A.52.1.3 Elaborar projeto conjunto entre a DGTI e 
a PFC e contratar empresa especializada 
para executar os trabalhos de adequação 

Medidas de temperatura e 
ruído do ambiente. 

• DGTI 

• PFC 

• Empresa 
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do arrefecimento e isolamento acústico 
da sala do gerador. 

terceirizada 

 

Id da ação A.52.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal Mão de obra para a execução da 
reforma do prédio que abriga a DGTI. 

Não 
definido. 

Não definido. SIM 

Infraestrutura Material de construção para execução 
da reforma do prédio que abriga a 
DGTI. 

Não 
definido. 

Não definido. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.52.1.1.1 Imprevistos 
durante a 
realização 
das obras. 

Baixa Alto Terminar as obras antes do 
período das chuvas.  

 

Id da ação A.52.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investiment
o 

orçamentári
o 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Mesas, cadeiras, armários e 
notebooks. 

1 Armário diretor; 4 
Mesas de reuniões 
redondas; 1 Mesa de 
reuniões retangular; 1 
Armário alto duas 
portas; 3 Armários 
semiabertos; 9 Mesas 
para computador; 9 
Mesas em L; 1 Arquivo 
para pastas suspensas; 
1 Mesa para 
impressora; 4 Suportes 
para CPU; 3 notebooks. 

R$ 17.600,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.52.1.2.1 Demora do 
processo 
licitatório. 

Alta Alto Enviar pedido já orçado à DGM. 
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Id da ação A.52.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível (SIM / 
NÃO) 

Infraestrutura Projeto técnico, mão de obra, 
material para construção civil, 
materiais específicos para 
isolamento acústico e 
arrefecimento. 

1 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.52.1.3.1 Demora do processo 
licitatório para 
contração de empresa 
especializada. 

Alta Médio Elaborar projeto detalhado 
e enviá-lo já orçado à DGM. 

 

Id da meta M.52.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.52.2.1 Elaborar projeto de criação do 
laboratório de informática da DGTI e 
enviar à PROPLAG para avaliação. 

Projeto entregue à 
PROPLAG. 

• DGTI 
 

 

Id da ação A.52.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível (SIM / 
NÃO) 

Infraestrutura Projeto técnico, indicando os 
recursos necessários para a 
criação do laboratório de 
informática da DGTI. 

1 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.52.2.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
execução da obra. 

Média Médio Inserir no projeto a justificativa 
da criação do laboratório, o qual 
servirá para atividades de 
treinamento dos funcionários 
da DGTI e da comunidade 
acadêmica. 

 

Id da necessidade N.53 

Descrição da necessidade Estímulo e promoção de prática sustentável de gerenciamento 
e descarte de equipamentos eletrônicos, bem como economia 
de energia elétrica. 

Prioridade da necessidade Baixa 
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Id da meta Descrição da meta 

M.53.1 Desenvolver, aprovar e implantar 1 (uma) política 
de descarte e de gerenciamento sustentável de 
equipamentos eletrônicos, até dezembro de 
2012. 

Metas 

M.53.2 Desenvolver, aprovar e implantar 1 (uma) política 
de economia de energia elétrica, até dezembro 
de 2012. 

 

Id da meta M.53.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.53.1.1 Designar equipe para 
desenvolver política de 
descarte e gerenciamento 
sustentável de equipamentos 
eletrônicos. 

Data da portaria de designação 
de equipe. 

• Reitoria 

A.53.1.2 Submeter política à aprovação 
do CUNI. 
 

Aprovação, adequação ou não 
aprovação da política pelo CUNI. 

• CUNI 

A.53.1.3 Implantar política de descarte 
e gerenciamento sustentável 
de equipamentos eletrônicos. 

Número de equipamentos 
enviados ao desfazimento. 

• DGTI 

• DGM/Patrimônio 

• Comissão de 
desfazimento 

 

Id da ação A.53.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal  Pessoas com conhecimento em 
gestão de materiais, 
equipamentos de TI e de 
resíduos. 

6 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.53.1.1.1 Falta de experiência das 
pessoas designadas pela 
Instituição para realizar 
esta tarefa. 
 

Alta Alto Buscar experiências 
em outras instituições 
(casos de sucesso). 

 

Id da ação A.53.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Não se 
aplica. 

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 
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Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.53.1.2.1 Não aprovação pelo 
CUNI. 
 

Baixa Alto Não se aplica. 

 
 

Id da ação A.53.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Pessoas de setores / unidades 
administrativas que tenham 
capacidade técnica para 
implantar e desenvolver a 
política. 

3 Setores/ 
unidades 

R$ 3.293,33 + 
benefícios e 
auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.53.1.3.1 Falta de experiência das 
pessoas designadas pela 
Instituição para realizar esta 
tarefa. 

Média Alto Buscar experiências 
em outras 
instituições (casos 
de sucesso). 

 

Id da meta M.53.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.53.2.1 Designar equipe para desenvolver política 
de economia de energia elétrica. 

Portaria de designação de 
equipe. 

• Reitoria 

A.53.2.2 Submeter política à aprovação do CUNI. Aprovação, adequação ou 
não aprovação da política 
pelo CUNI. 

• CUNI 

A.53.2.3 Implantar política de economia de energia 
elétrica. 

Consumo de energia 
elétrica. 

• SUPLAM 

• PFC 

 

Id da ação A.53.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Pessoas com conhecimentos 
técnicos e em gestão de 
energia. 

6 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.53.2.1.1 Falta de experiência das pessoas Alta Alto Buscar experiências 
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designadas pela Instituição para 
realizar esta tarefa. 

em outras 
instituições (casos 
de sucesso). 

 

Id da ação A.53.2.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Não se 
aplica. 

Não se aplica. Não se 
aplica. 

Não se aplica. Não se aplica. 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.53.2.2.1 Não aprovação pelo CUNI. Baixa Alto Não se aplica. 

 

Id da ação A.53.2.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Pessoal de setores / unidades 
administrativas para implantar e 
desenvolver a política. 

2 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.53.2.3.1 Falta de experiência das 
pessoas designadas pela 
Instituição para realizar 
esta tarefa. 

Média Alto Buscar experiências 
em outras instituições 
(casos de sucesso). 

 

Id da necessidade N.55 

Descrição da necessidade Adequação da infraestrutura de TI para atender à demanda 
de crescimento institucional.  

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.55.1 Duplicar a capacidade de processamento e 
armazenamento do datacenter, até julho de 
2012. 

Metas 

M.55.2 Aumentar a capacidade da rede de dados em 
30% (cabeada e sem fio), até julho de 2012. 
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Id da meta M.55.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.55.1.1 Aquisição de 7 novas lâminas para 
servidores Blade. 

Número de servidores 
adquiridos. 

• DGTI 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

A.55.1.2 Aquisição de 120 Tb de discos para 
storage. 

Número de discos 
adquiridos. 

• DGTI 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

A.55.1.3 Aquisição de 48 cartuchos de mídia 
para backup. 

Número de discos 
adquiridos. 

• DGTI  

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

A.55.1.4 Aquisição de sistemas operacionais e 
softwares de virtualização para 
servidores. 

Número de Sistemas 
Operacionais adquiridos. 

• DGTI 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.55.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Infraestrutura Lâminas para servidores 
Blade. 

7 R$ 140.000,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidad
e 

(Alta/Média 
/ Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.55.1.1.1 Indisponibilida
de de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando a 
importância deste projeto e obter, junto 
à administração, prioridade para a 
execução desta atividade. 

 

Id da ação A.55.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Discos para storage. 50 Tb R$ 170.000,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.55.1.2.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando 
a importância deste projeto e 
obter, junto à administração, 
prioridade para a execução desta 
atividade. 
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Id da ação A.55.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Aquisição de cartuchos de 
mídia 

48 Tb Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.55.1.3.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando 
a importância deste projeto e 
obter, junto à administração, 
prioridade para a execução desta 
atividade. 

 

Id da ação A.55.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Aquisição de Sistemas 
Operacionais 

10 Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.55.1.4.1 Indisponibilidade de 
recursos financeiros. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando a 
importância deste 
projeto e obter, junto 
à administração, 
prioridade para a 
execução desta 
atividade. 

 

Id da meta M.55.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.55.2.1 Aquisição de switches layer3 e layer2. Número de switches 
adquiridos. 

• DGTI 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

A.55.2.2 Aquisição de equipamentos para distribuição 
de sinal wireless. 

Número de 
equipamentos 
adquiridos e 
instalados. 

• DGTI 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 

A.55.2.3 Mudança do Backbone para 10 Gbps. Quantidade de 
setores ligados a 10 
Gbps. 

• DGTI 

•  

A.55.2.4 Implantação da central de monitoramento 
de ativos e serviços. 

Número de serviços 
monitorados. 

• DGTI 
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Id da ação A.55.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Switches layer3 e layer2. Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.55.2.1.1 Indisponibilidade de 
recursos financeiros. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando a importância 
desse projeto e obter, junto à 
administração, prioridade para 
a atividade. 

 

Id da ação A.55.2.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Equipamentos de Wireless. Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/Baixo) 

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.55.2.2.1 Indisponibili
dade de 
recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento 
destacando a 
importância deste 
projeto e obter, junto 
à administração, 
prioridade para a 
execução desta 
atividade. 

 

Id da ação A.55.2.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Conversores de mídia 
(minigbic). 

Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médi

o/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.55.2.3.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando a 
importância deste projeto e obter, 
junto à administração, prioridade 



  Página 92 de 178 
 

para a execução desta atividade. 

 

Id da ação A.55.2.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Infraestrutura Ampliação / instalação de 
central de monitoramento. 

1 R$ 35.000,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médi

o/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.55.2.4.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Médio Elaborar documento destacando a 
importância deste projeto e obter, 
junto à administração, prioridade 
para a execução desta atividade. 

 

Id da necessidade N.58 

Descrição da necessidade Centralização da instalação e hospedagem dos sistemas de 
informação da instituição na DGTI. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.58.1 Centralizar 100% das instalações e hospedagem 
dos sistemas de informação da instituição na 
DGTI, até dezembro de 2012. 

 

Id da meta M.58.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.58.1.1 Transferência de todos os sistemas 
de informação da Instituição para a 
DGTI. 

Percentual dos sistemas de 
informação da Instituição 
hospedados na DGTI. 

• DGTI 

 

Id da ação A.58.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Especialistas em transferência e 
hospedagem de sistemas de 
informação. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.58.1.1.1 Falta de controle dos 
sistemas utilizados 
na Instituição. 

Média Médio Aplicação de política de 
segurança. 
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Id da necessidade N.60 

Descrição da necessidade Softwares específicos para desenvolvimento de sistemas 
informatizados e sistema gerenciador de banco de dados com 
suporte técnico contínuo para zelar pela segurança, integridade 
e a confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de 
informação. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.60.1 Adquirir, até janeiro de 2012, ferramentas que 
possibilitem a garantia de 100% da 
disponibilidade das bases de dados institucionais. 

 

Id da meta M.60.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.60.1.1 Solicitar a aquisição de sistemas 

gerenciadores de bancos de dados 

com suporte técnico contínuo, que 

possibilitem o monitoramento das 

bases de dados institucionais. 

 

Número ferramentas 
adquiridas para 
gerenciamento de banco de 
dados, com suporte técnico 
contínuo. 

• DGTI 

• DGM/Compras 

• PROPLAG 
 

 

Id da ação A.60.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Sistemas de 
informação 

Softwares gerenciadores de 
bancos de dados com suporte 
técnico contínuo. 

3 3 * R$30.920,00 = 
R$92.760,00 

NÃO 

Sistema de 
Informação 

MySQL Monitor And Advisor 
Ultimate 

2 2 * R$2.000,00 = 
R$4.000,00 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidad
e 

(Alta/Média 
/ Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.60.1.1.1 Indisponibilidade 
de recursos 
financeiros. 

Média Alto • Sensibilizar a alta administração 
da UFLA sobre a importância da 
aquisição dos softwares, visto 
que garantirão o monitoramento 
e disponibilidade das bases de 
dados institucionais, incluindo o 
SIG-UFLA. 

• Verificar junto à PROPLAG a 
viabilidade de obter recursos 
extras orçamentários (PTAs). 
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Id da necessidade N.61 

Descrição da necessidade Aumento do quadro de servidores de TI da DGTI para atender 
às demandas da Instituição, devido ao grande crescimento da 
mesma. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.61.1 Levar à PROPLAG e à PRGDP 1 (um) plano 
detalhado de necessidades da Instituição (PDTI), 
pleiteando a adequação do quadro de servidores 
de TI lotados na DGTI, até dezembro de 2011. 

Id da meta M.61.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.61.1.1 Realizar concurso para 
contratação de servidores 
técnico-administrativos de TI 
para atender às demandas 
da Instituição. 

• Relação média entre técnicos de TI e 
o total de funcionários da UFLA (no 
mínimo 5%, segundo pesquisa 
Gartner, 2005). 

• Relação média entre técnicos-
administrativos de TI e o total de 
funcionários em relação às outras 
IFES. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.61.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Analistas de Tecnologia da 
Informação. 

5 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

NÃO 

Pessoal de TI Técnico em Tecnologia da 
Informação. 

6 R$ 2.125,94 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
técnico/ mês. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.61.1.1.1 Falta de sensibilização da 
alta administração com 
relação às demandas de 
TI.  
 

Baixa Alto Realizar reunião com a 
alta administração da 
UFLA para exibição do 
PDTI 2011-2012. 

R.61.1.1.2 Não autorização do 
governo federal para a 
realização de concursos. 

Alta Alto Buscar apoio da reitoria 
no que tange a 
negociações junto ao 
MEC. 

 

 

Id da necessidade N.62 

Descrição da necessidade Promoção das contratações de soluções de TI em conformidade 
com a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. 

Prioridade da necessidade Alta 
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Id da meta Descrição da meta Metas 

M.62.1 Licitar e contratar, até dezembro de 2011, 
empresas de TI para o alcance de 100% das metas 
do PDTI, que demandem terceirização de 
serviços. 

 

Id da meta M.62.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.62.1.1 Licitar e contratar 
empresas e serviços 
para o alcance de metas 
estabelecidas no PDTI. 

Número de editais publicados e 
contratos firmados. 

• DGTI 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.62.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Financeiro Verba para contratação das 
empresas terceirizadas. 

A ser definido durante 
a licitação. 

A ser definido 
durante a 
licitação. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médi

o/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.62.1.1.1 Indisponibilidade de 
verba para 
contratações. 

Alta Alto • Sensibilizar a alta 
administração da UFLA sobre a 
importância das contratações 
para o alcance das metas 
estabelecidas. 

• Verificar junto à PROPLAG a 
viabilidade de obter recursos 
extras orçamentários. 

R.62.1.1.2 Não atendimento 
das especificações 
técnicas do edital 
por parte das 
empresas 
concorrentes do 
certame. 

Baixa Alto Convidar empresas para visita 
técnica. 

 

Id da necessidade N.67 

Descrição da necessidade Capacitação dos técnicos-administrativos de TI da Instituição 
em funções específicas de cada setor. 

Prioridade da necessidade Alta 

Id da meta Descrição da meta 

M.67.1 Gerar 1 (uma) lista contendo o número e os 
nomes dos servidores de TI a serem capacitados, 
até dezembro de 2011. 

Metas 

M.67.2 Gerar, até dezembro de 2011, 1(um) Plano de 
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Capacitação de servidores da UFLA adequado às 
necessidades de TI da Instituição. 

 

Id da meta M.67.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.67.1.1 Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI do DCC em 
Switches Extreme – ENA. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Switches 
Extreme – ENA. 

• DCC 

A.67.1.2 Capacitar 3 (três) técnicos-
administrativos de TI da DGTI em 
Gerenciamento de Serviços de TI e ITIL. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em 
Gerenciamento de 
Serviços de TI e ITIL. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.3 Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI, sendo 1 (um) do 
DCC e outro da divisão de Segurança da 
Informação da DGTI, em Análise 
Forense. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Análise 
Forense. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

• DCC 

A.67.1.4 Capacitar 1 (um) técnico-administrativo 
de TI em Cluster de alta disponibilidade 
e desempenho, baseado em software 
livre. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Cluster 
de alta disponibilidade e 
desempenho. 

• DEX 

A.67.1.5 Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI em projetos de 
cabeamento estruturado - FCP Master. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em projetos 
de cabeamento 
estruturado - FCP Master. 

• DCC 

A.67.1.6  Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI em Administração 
de Sistemas Linux.   

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em 
Administração de 
Sistemas Linux. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.7 Capacitar 1 (um) técnico-administrativo 
de TI da divisão de Segurança da 
Informação em Gestão de Riscos de TI.   

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Gestão 
de Riscos de TI. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.8 Capacitar a equipe da divisão de 
Administração de Redes, na solução de 
Firewall - SonicWall.  

Número de funcionários 
capacitados em Firewall – 
SonicWall. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.9 Capacitar 3 (três)  técnicos-
administrativos de TI, da divisão de 
Administração de Redes, em Mikrotik.  

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Mikrotik. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.10 Capacitar 1 (um) técnico-administrativo 
de TI da divisão de Infraestrutura 
Computacional e Telecomunicações, em 
administração de Videoconferência.   

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em 
administração de 
videoconferência.   

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 
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A.67.1.11 Capacitar 1 (um) técnico-administrativo 
de TI, da divisão de Infraestrutura 
Computacional e Telecomunicações, em 
Introdução à voz sobre IP e Asterisk.   

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em  
Introdução à Voz sobre IP 
e Asterisk.   

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.12 Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI, da divisão de 
Infraestrutura Computacional e 
Telecomunicações, em MX-ONE TSW 
(MD110 BC13) I&M Basic Install 1 
(Central telefônica). 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em MX-ONE 
TSW (MD110 BC13) I&M 
Basic Install 1. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.13 Capacitar 1 (um) técnico-
administrativos de TI em MX-ONE TSW 
(MD110 BC13) I&M Basic Install 2 
(Central telefônica). 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em MX-ONE 
TSW (MD110 BC13) I&M 
Basic Install 2. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.14 Capacitar 4 (quatro) técnicos-
administrativos de TI em Modelagem de 
Processos de Negócio - Business Process 

Modeling (BPM). 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em BPM. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.15 Capacitar a equipe de gestão da DGTI 
em gerência de projetos. 

Número de funcionários 
capacitados em  gerência 
de projetos. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.16 Capacitar 1 (um) técnico-administrativo 
em Governança de TI. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em  
governança de TI. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.17 Realizar treinamento com funcionários 
de TI da Instituição, para 
desenvolvimento de ferramentas e 
relatórios no framework do SIG-UFLA 
(SIMP). 

Número de funcionários 
capacitados em  
desenvolvimento no 
framework do SIG-UFLA. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.18 Capacitar 4 (quatro) técnicos-
administrativos de TI que atuam com 
desenvolvimento de sistemas em 
metodologias ágeis. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em  
metodologias ágeis. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.19 Capacitar 4 (quatro) técnicos-
administrativos de TI que atuam com 
desenvolvimento de sistemas em 
PostgreSQL Essentials. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em  
PostgreSQL Essentials. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.20 Capacitar 4 (quatro) técnicos-
administrativos de TI que atuam com 
desenvolvimento de sistemas em 
Administração de Banco de Dados - 
PostgreSQL. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em  
Administração de Banco 
de Dados - PostgreSQL. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.21 Capacitar 4 (quatro) técnicos-
administrativos de TI que atuam com 
desenvolvimento de sistemas em 
Linguagem Procedural - PostgreSQL. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em 
Linguagem Procedural - 
PostgreSQL. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 
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A.67.1.22 Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI que atuam com 
desenvolvimento de sistemas em Java 
SE, Java EE, JavaBeans, Padrões de 
Projeto e JSP Avançado. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Java. 

• DGTI 

• PRGDP 

• PROPLAG 

A.67.1.23 Capacitar 2 (dois) técnicos-
administrativos de TI que atuam com 
desenvolvimento de sistemas em 
Análise de Pontos por Função, para 
produção de artefatos em 
conformidade com a IN04/2010 e de 
acordo com as recomendações do SISP. 

Número de técnicos-
administrativos 
capacitados em Análise 
de Pontos por Função. 

• DGTI 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.67.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro  Diárias para São Paulo por dias de 
curso. 

10 R$2.124,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.1.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 
 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para 
a instituição com a realização 
do treinamento. 

• Sensibilizar a Direção e obter 
prioridade para a atividade. 

 

Id da ação A.67.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para Cuiabá por dias de 
curso. 

12 R$2.407,20 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.67.1.2.1 Falta de apoio da alta 
administração no que 
tange ao financiamento 
da capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com 
justificativa e benefícios 
para a instituição com a 
realização do 
treinamento. 
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Id da ação A.67.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para São Paulo por dias de 
curso. 

10 R$2.124,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.67.1.3.1 Falta de apoio da alta 
administração no que tange 
ao financiamento da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento 
com justificativa e 
benefícios para a 
instituição com a 
realização do 
treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. Não definido. Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.67.1.4.1 Falta de apoio da alta 
administração no que 
tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para 
a instituição com a 
realização do treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.5 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantida
de 

Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para Belo Horizonte por dia de curso. 10 R$2.124,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação 
do risco 

R.67.1.5.1 Falta de apoio da alta 
administração no que 
tange ao financiamento da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com 
justificativa e benefícios 
para a instituição com a 
realização do 
treinamento. 

 



  Página 100 de 178 
 

Id da ação A.67.1.6 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investiment
o 

orçamentári
o 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para Brasília por dia de curso. 10 R$2.242,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.67.1.6.1 Falta de apoio da alta 
administração no que tange ao 
financiamento da capacitação. 

Média Alto Elaborar 
documento com 
justificativa e 
benefícios para a 
instituição com a 
realização do 
treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.7 

Recursos 

Tipo de recurso 
requerido 

Especificação do 
recurso 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para Brasília 
por dias de curso. 

5 R$1.121,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de 
mitigação do risco 

R.67.1.7.1 Falta de apoio da alta 
administração no que tange 
ao financiamento da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento 
com justificativa e 
benefícios para a 
instituição com a 
realização do 
treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.8 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento de curso. A definir. R$ 8.450,00 se realizado 
em Lavras pra todos os 
técnicos. 
R$ 2.728,00 se realizado 
em São Paulo (valor 
individual) + 2 Diárias 
para São Paulo/ pessoa. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Impacto 
(Alto/Médio

Estratégia de mitigação do risco 
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Baixa) /Baixo)  

R.67.1.8.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios 
para a instituição com a 
realização do treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para que 
esses sejam multiplicadores 
junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.9 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do 
recurso 

 
 

Quantidade Investimento orçamentário Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento de 
curso. 

A definir. R$ 18.000,00 para todos os 
técnicos que atuam em 
administração de redes. 
R$ 1.500,00, valor individual. 
Curso a ser realizado em Lavras. 

NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.9.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para a 
instituição com a realização do 
treinamento. 

• Propor o treinamento de servidores 
chaves para que esses sejam 
multiplicadores junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.10 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para São Paulo por dia 
de curso. 

5 R$1.121,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidad
e 

(Alta/Média 
/ Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.10.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para a 
instituição com a realização do 
treinamento. 

• Propor o treinamento de 
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servidores chaves para que 
esses sejam multiplicadores 
junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.11 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para Brasília por dia de 
curso 

5 R$1.121,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidad
e 

(Alta/Média 
/ Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.11.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para a 
instituição com a realização do 
treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para que esses 
sejam multiplicadores junto aos 
demais. 

 

Id da ação A.67.1.12 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento de curso. Não 
definido. 

Não definido NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidad
e 

(Alta/Média 
/ Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.12.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação.  

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para a 
instituição com a realização do 
treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para que 
esses sejam multiplicadores 
junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.13 

Recursos 

Tipo de 
recurso 

Especificação do recurso 
 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 



  Página 103 de 178 
 

requerido  

Financeiro Pagamento de curso. Não definido Não definido NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.13.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios para a 
instituição com a realização do 
treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para que 
esses sejam multiplicadores 
junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.14 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento de curso. 4 R$4.000,00 NÃO 

Financeiro Diárias para São Paulo por dias 
de curso. 

8 R$1.700,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.67.1.14.1 Falta de apoio da alta 
administração no que 
tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios 
para a instituição com a 
realização do 
treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para 
que esses sejam 
multiplicadores junto aos 
demais. 

 

Id da ação A.67.1.15 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento de curso. Não 
definido. 

Não definido. NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.15.1 Falta de apoio da 
alta administração 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios 
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no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

para a instituição com a 
realização do treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para que 
esses sejam multiplicadores 
junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.16 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Diárias para Brasília por dias de 
curso. 

10  R$2.242,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.16.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 
Propor o treinamento de servidores 
chaves para que esses sejam 
multiplicadores junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.17 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Instrutor especializado para ministrar 
treinamento do framework de 
desenvolvimento do SIG-UFLA. 

1 R$ 9.600,00  NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.17.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 
Propor o treinamento de servidores 
chaves para que esses sejam 
multiplicadores junto aos demais. 
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Id da ação A.67.1.18 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. 4 R$8.000,00 NÃO 

Financeiro Diárias para Belo Horizonte por 
dias de curso. 

8 R$1.700,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.18.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.19 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. 4 R$4.000,00 NÃO 

Financeiro Diárias para São Paulo por dias 
de curso. 

12 R$2.550,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.19.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.20 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. 4 R$5.200,00 NÃO 

Financeiro Diárias para São Paulo por dias 
de curso. 

12 R$2.550,00 NÃO 

Riscos 
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Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.20.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.21 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. 4 R$3.200,00 NÃO 

Financeiro Diárias para São Paulo por dias 
de curso. 

8 R$1.700,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.21.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 

 

Id da ação A.67.1.22 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. 2 R$6.130,00 NÃO 

Financeiro Diárias para Belo Horizonte por 
dias de curso. 

10 R$2.124,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.22.1 Falta de apoio da 
alta administração 
no que tange ao 
financiamento da 
capacitação. 

Média Alto • Elaborar documento com 
justificativa e benefícios 
para a instituição com a 
realização do treinamento. 

• Propor o treinamento de 
servidores chaves para que 
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esses sejam multiplicadores 
junto aos demais. 

 

Id da ação A.67.1.23 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Financeiro Pagamento do curso. 2 R$2.720,00 NÃO 

Riscos 

Id do Risco Descrição do 
risco 

Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.67.1.23.1 Falta de apoio 
da alta 
administração 
no que tange 
ao 
financiamento 
da 
capacitação. 

Média Alto Elaborar documento com justificativa e 
benefícios para a instituição com a 
realização do treinamento. 

 

Id da meta M.67.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.67.2.1 Revisar o Plano de Capacitação dos servidores da 
UFLA incluindo cursos que podem ser oferecidos 
dentro da Instituição, bem como seus 
responsáveis e o cronograma de oferta. 

Abrangência do 
Plano de Capacitação 
dos servidores da 
UFLA. 

• DGTI. 

• PRGDP. 

 

Id da ação A.67.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal Pessoal para revisar o Plano de 
Capacitação dos servidores e 
adequar o cronograma às novas 
demandas. 

2 Não se aplica. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.67.2.1.1 Não obter junto aos 
técnicos da instituição 
profissionais 
capacitados a 
ministrarem o 
treinamento. 

Alta Alto Realizar o treinamento com 
servidores chave da DGTI 
para que esses sejam 
multiplicadores do 
conhecimento obtido junto 
aos demais. 

Id da necessidade N.68 

Descrição da necessidade Automatização e integração de processos de gestão de pessoas 
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entre as instituições pertencentes ao consórcio das 
universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta 

M.68.1 Realizar, até julho de 2012, diagnóstico de 
necessidades do grau de integração entre as 
instituições pertencentes ao consórcio das 
universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. 

M.68.2 Realizar, até julho de 2012, diagnóstico do grau 
de automatização das unidades de gestão de 
pessoas das instituições pertencentes ao 
consórcio das universidades do Sul-Sudeste de 
Minas Gerais. 

Metas 

M.68.3 Implementar e aproveitar soluções e ferramentas 
de automatização de processos de gestão de 
pessoas nas instituições pertencentes ao 
consórcio das universidades do Sul-Sudeste de 
Minas Gerais, até dezembro de 2012. 

 

Id da meta M.68.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.68.1.1 Constituir equipe 
interinstitucional para 
realização do 
diagnóstico. 

Diagnóstico de quais processos e 
informações devem ser integrados no 
processo de gestão de pessoas. 

• Reitoria 

 

Id da ação A.68.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal Um representante de cada 
unidade de gestão de pessoas 
de cada IFES. 

7 Não definido. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.68.1.1.1 Encontrar 
necessidades de 
integração muito 
diferentes entre as 
instituições. 

Alta Alto Conscientizar os 
representantes da 
importância de todas as IFES 
envolvidas adotarem níveis de 
integração semelhantes. 

Id da meta M.68.2 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.68.2.1 Constituir equipe 
interinstitucional para 
realização do 
diagnóstico. 

Diagnóstico do nível 
de automatização 
do processo de 
gestão de pessoas. 

• Reitoria 
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Id da ação A.68.2.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal Um representante de cada 
unidade de gestão de 
tecnologia da informação de 
cada IFES. 

7 Não definido. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio/

Baixo)  

Estratégia de mitigação do 
risco 

R.68.2.1.1 Encontrar discrepâncias 
muito grandes de 
automatização do 
processo de gestão de 
pessoas entre as IFES. 

Alta Alto Elaborar padrão de 
automatização com base 
nas necessidades mais 
importantes. 

 

Id da meta M.68.3 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.68.3.1 Desenvolver novas ferramentas e 
aproveitar aquelas de reconhecida 
eficiência já utilizadas para integrar o 
processo de gestão de pessoas das 
universidades do Sul-Sudeste de 
Minas Gerais. 

Grau de integração do processo 
(68.3.1) versus nível de 
integração desejável (68.1.1). 

• Reitoria 

 

Id da ação A.68.3.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Os representantes do item A.68.1.1 e os 
representantes do item A.68.2.1. 

14 Não definido. SIM 

Riscos 

Id do Risco Descrição do risco Probabilidade 
(Alta/Média / 

Baixa) 

Impacto 
(Alto/Médio

/Baixo)  

Estratégia de mitigação do risco 

R.68.3.1.1 Demora na 
implementação das 
ferramentas levarem 
à adoção de sistemas 
desintegrados. 

Média Alto Executar a implementação das 
ferramentas com profissionais 
comprometidos e equipe coesa 
como forma de não permitir 
adaptações individuais das 
ferramentas. 

 

Id da necessidade N.74 

Descrição da necessidade Informatização e melhoria dos processos automatizados da 
PROEC. 

Prioridade da necessidade Baixa 
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Id da meta Descrição da meta Metas 
 
 
 
 
 

 

M.74.1 Desenvolver, até julho de 2011, 2 módulos no 
sistema SIG-UFLA para informatização da 
PROEC.  

 

Id da meta M.74.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.74.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar módulos no SIG-UFLA, 
para informatização das atividades, 
estágios, programas e projetos de 
extensão da PROEC. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos às atividades de 
extensão da PROEC. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PROEC 

• PROPLAG 

A.74.1.2 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar, no SIG-UFLA, módulos 
para informatização e integração 
do sistema de controle de eventos 
da PROEC. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, 
testados e homologados, 
relativos ao controle de eventos 
da PROEC. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PROEC 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.74.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.74.1.1.1, R.74.1.1.2, R.74.1.1.3 e R.74.1.1.4. 

 

Id da ação A.74.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

2 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal do 
quadro 
permanente 

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.74.1.2.1, R.74.1.2.2, R.74.1.2.3 e R.74.1.2.4. 
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Id da necessidade N.75 

Descrição da necessidade Informatização e melhoria dos processos automatizados da 
PRAEC. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 
 
 
 
 
 

 

M.75.1 Desenvolver, até dezembro de 2012, 4 
módulos no sistema SIG-UFLA para 
informatização da PRAEC. 

 

Id da meta M.75.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.75.1.1 Elicitar, desenvolver, 
testar e homologar 
módulos no SIG-UFLA 
para informatização do 
processo de avaliação 
socioeconômica da 
PRAEC. 

Existência, no SIG-UFLA, de módulos 
desenvolvidos, testados e 
homologados, relativos ao processo de 
avaliação socioeconômica da PRAEC. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRAEC 

• PROPLAG 

A.75.1.2  Elicitar, desenvolver, 
testar e homologar, no 
SIG-UFLA, módulos 
para controle de bolsa 
atividade da PRAEC. 

Existência, no SIG-UFLA, de módulos 
desenvolvidos, testados e 
homologados, relativos ao controle de 
bolsa atividade da PRAEC. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRAEC 

• PROPLAG 

A.75.1.3 Elicitar, desenvolver, 
testar e homologar, no 
SIG-UFLA, módulos 
para controle de 
moradores do 
alojamento estudantil 
da UFLA. 

Existência, no SIG-UFLA, de módulos 
desenvolvidos, testados e 
homologados, relativos ao controle de 
moradores do alojamento estudantil da 
UFLA. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRAEC 

• PROPLAG 

A.75.1.4 Elicitar, desenvolver, 
testar e homologar, no 
SIG-UFLA, módulos 
para informatização do 
setor de saúde da 
PRAEC. 
 

Existência, no SIG-UFLA, de módulos 
desenvolvidos, testados e 
homologados, relativos ao setor de 
saúde da PRAEC. 
 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRAEC 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.75.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / 
NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

4 Não definido (a ser 
calculado no momento da 
licitação, em 

NÃO 
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conformidade com 
IN04/2010 e IN02/2008). 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.75.1.1.1, R.75.1.1.2, R.75.1.1.3 e R.75.1.1.4. 

 

Id da ação A.75.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

4 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.75.1.2.1, R.75.1.2.2, R.75.1.2.3 e R.75.1.2.4. 

 

Id da ação A.75.1.3 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

4 Não definido (a ser 
calculado no momento 
da licitação, em 
conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.75.1.3.1, R.75.1.3.2, R.75.1.3.3 e R.75.1.3.4. 

 

Id da ação A.75.1.4 

Recursos 

Tipo de 
recurso 

Especificação do recurso 
 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 
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requerido  

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

4 Não definido (a ser 
calculado no 
momento da licitação, 
em conformidade com 
IN04/2010 e 
IN02/2008). 

NÃO 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 8. 
Identificadores dos riscos: R.75.1.4.1, R.75.1.4.2, R.75.1.4.3 e R.75.1.4.4. 

 

Id da necessidade N.76 

Descrição da necessidade Informatização e melhoria dos processos automatizados da 
PRP. 

Prioridade da necessidade Baixa 

Id da meta Descrição da meta Metas 

M.76.1 Desenvolver, até novembro de 2011, 2 (dois) 
módulos no sistema SIG-UFLA para 
informatização da PRP. 

 

Id da meta M.76.1 

Id da ação Descrição da ação Indicador da ação Responsáveis 

A.76.1.1 Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar, no SIG-UFLA, 
módulos para registro de 
pesquisa da PRP. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, testados 
e homologados, relativos ao para 
registro de pesquisa da PRP. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRP 

• PROPLAG 

A.76.1.2  Elicitar, desenvolver, testar e 
homologar, no SIG-UFLA, 
módulos para solicitação de 
bolsas da PRP. 

Existência, no SIG-UFLA, de 
módulos desenvolvidos, testados 
e homologados, relativos à 
solicitação de bolsas da PRP. 

• DGTI 

• Empresa 
terceirizada 

• PRP 

• PROPLAG 

 

Id da ação A.76.1.1 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

3 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Pessoal de TI Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + benefícios 
e auxílios variáveis/ 
analista/ mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
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Identificadores dos riscos: R.76.1.1.1, R.76.1.1.2, R.76.1.1.3 e R.76.1.1.4. 

 

Id da ação A.76.1.2 

Recursos 

Tipo de 
recurso 
requerido 

Especificação do recurso 
 

 

Quantidade Investimento 
orçamentário 

Disponível 
(SIM / NÃO) 

Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 
testes de sistemas. 

3 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Pessoal de TI 
 

Analista de TI para 
acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema. 

1 R$ 3.293,33 + 
benefícios e auxílios 
variáveis/ analista/ 
mês. 

SIM 

Riscos 

De acordo com a Tabela 7. 
Identificadores dos riscos: R.76.1.2.1, R.76.1.2.2, R.76.1.2.3 e R.76.1.2.4. 
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14 - Plano de gestão de pessoas 

Na Tabela 9 é exibida uma visão consolidada com a quantidade atual de servidores técnico-
administrativos da DGTI, e o quantitativo que é necessário para alcançar as metas e ações deste 
PDTI. Já a Tabela 10 apresenta a mesma análise, porém em relação ao quantitativo de pessoal 
terceirizado. O quadro detalhado com o diagnóstico do pessoal de TI encontra-se no Anexo VI, 
incluindo servidores do quadro permanente e funcionários terceirizados. Além disto, a ação A.61.1.1, 
da necessidade N.61 deste documento, contém a estratégia para contratação do pessoal do quadro 
permanente.  

Tabela 9: Quantidade atual e desejada de servidores do quadro permanente 

Divisão Perfil Atual Desejado 

Assistente 
administrativo 

1 1 Secretaria 
Administrativa 

Administrador 1 1 

Analista de TI 0 1 

Técnico de TI 2 2 

Infraestrutura de 
Redes e 
Telecomunicações 

Telefonistas 2 2 

Analista de TI 1 2 Sistemas de 
Informação 

Técnico de TI 4 4 

Analista de TI 2 3 Administração de 
redes e sistemas 

Técnico de TI 1 3 

Analista de TI 0 1 Gestão de Segurança 
da Informação 

Técnico de TI 2 3 

Analista de TI 0 1 Suporte e 
Manutenção 

Técnico de TI 1 4 

 

Tabela 10: Quantidade atual e desejada de mão de obra terceirizada de natureza continuada 

Divisão Perfil Atual Desejado 
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Telefonista 0 1 

Técnico em 
manutenção de rede e 
telefonia 

5 6 

Auxiliar de 
Infraestrutura 2 3 

Infraestrutura de 
Redes e 
Telecomunicações 

Encarregado Telefonia 
1 1 

Sistemas de 
Informação 

Programadores 7 7 

Administração de 
redes e sistemas 

Técnico em 
manutenção de rede e 
telefonia 

0 1 

Atendente 1 2 Suporte e 
Manutenção 

Auxiliar Manutenção 1 2 

15 - Proposta orçamentária de TI 

Segundo as necessidades levantadas e as ações para a execução das metas vinculadas a estas 
necessidades, os valores consolidados para investimento em bens e serviços de TI são os seguintes: 

• Softwares – R$96.760,00  

o Valor calculado com base na ação A.60.1.1 

• Equipamentos – R$ 362.600,00 

o Valor calculado com base nas ações: A.52.1.2, A.55.1.1, A.55.2.2 e A.55.2.4 

• Capacitação – R$ 98.250,20 

o Valor calculado com base em todas as ações da meta M.67.1 

Desta forma, o investimento orçamentário necessário para atender às demandas identificadas nestes 
itens é de aproximadamente R$558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais).   

Em relação à contratação de servidores do quadro permanente (Tabela 9 e ação A.61.1.1), será 
necessário um incremento aproximado mensal na folha de pagamento de cerca de R$29.300,00 
(vinte e nove mil e trezentos reais), além de benefícios e auxílios variáveis, referentes à proposta de 
contratação de:   

• 5 analistas de TI  = 5 * R$ 3.293,33 = R$16.466,65/mês 

• 6 técnicos de TI = 6 * R$ 2.125,94 = R$ 12.755,64/mês 
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Para contratação de mão de obra terceirizada de natureza continuada (Tabela 10), será necessário 
um incremento aproximado mensal  no orçamento de cerca de R$9.000,00 (nove mil reais), além de 
benefícios e auxílios variáveis, referentes à contratação de: 

• 1 Telefonista - R$1.689,37/mês 

• 2 Técnicos em manutenção de rede  e telefonia – 2 * R$1.349,69/mês = R$2.699,38/mês 

• 1 Auxiliar de Infraestrutura - R$1.349,69/mês 

• 1 Atendente – R$1.913,24/mês 

• 1 Auxiliar Manutenção – R$1.349,69/mês 

Nestes valores não estão incluídos os investimentos orçamentários necessários para contratações de 
mão de obra de natureza não continuada que necessitem de licitações.  

Deve ser considerado que esta é a primeira vez em que tal planejamento de TI é realizado na UFLA. 
Entende-se, neste sentido, que os recursos financeiros necessários podem sofrer ajustes, em razão 
dos vários investimentos orçamentários não identificados para ações neste documento. Estes ajustes 
são relativos, principalmente, a valores de recursos que serão calculados em licitações, ou que não 
foi possível obter orçamento em tempo hábil para finalizar a elaboração do PDTI 2011-2012. 

16 - Processo de revisão do PDTI 

Como informado na seção de Apresentação deste documento, o período de revisão do PDTI é de seis 
meses após a aprovação do presente documento pelo Conselho Universitário (CUNI). Os 
responsáveis pelo acompanhamento da execução e pelas revisões do PDTI deverão ser indicados 
pelo Comitê Gestor de TI da UFLA, podendo ser, inclusive, parte ou toda a equipe de elaboração do 
presente PDTI 2011-2012. A atualização do PDTI 2011-2012 está relacionada a atualizações do PDI 
2011-2015 da UFLA. Neste sentido, os responsáveis pelo acompanhamento do PDTI 2011-2012 
deverão estar em contato com a equipe de acompanhamento, atualização e revisão do PDI 2011-
2015 da UFLA, para atualizar o PDTI, quando se fizer necessário. 

17 - Fatores críticos de sucesso 

Foram identificados os seguintes pontos chaves, que podem definir o sucesso ou fracasso da 
execução do PDTI, se não existirem ou se não forem observados: 
 

• Apoio da alta administração da UFLA, no que se refere à Tecnologia da Informação; 

• Acompanhamento contínuo da execução do PDTI 2011-2012; 

• Comprometimento dos responsáveis pela execução das ações do PDTI 2011-2012; 

• Contratação de empresas terceirizadas por meio de licitações em conformidade com a IN 

04/2010 SLTI/MPOG. 
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18 - Conclusão 

A Tecnologia da Informação é vista hoje como estratégica nas organizações, pois pode contribuir de 
forma decisiva para o sucesso dos projetos. O PDI 2011-2015 da UFLA já destaca a sua importância, 
como pode ser observado no trecho a seguir: 

“A Tecnologia da Informação (TI) representa ferramenta de central importância para o 
desenvolvimento da UFLA no próximo quinquênio. Entende-se a Gestão da Tecnologia da Informação 
como planejamento, organização, controle e avaliação de atividades, objetivando alinhamento às 
estratégias acadêmicas e administrativas, propiciando vantagem competitiva e base para tomada de 
decisão.” 

Os resultados obtidos neste projeto exibem a importância da TI para a Instituição, e, desta forma, a 
relevância da execução e acompanhamento contínuo das ações propostas neste documento de 
planejamento de TI, para os anos de 2011 e 2012 na UFLA. 

19 - Referências 

 [1] Estratégia Geral de Tecnologia da Informação. EGTI 2011/2012. Sistema de Administração de 
Recursos de Informação e Informática. 2011. Acessado em 26 de junho de 2011. 
http://www.sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder_id=13101706 

[2] Modelo de Referência 2011-2012 para Plano Diretor de Tecnologia de Informação. Sistema de 
Administração de Recursos de Informação e Informática. 2011. Acessado em 26 de junho de 2011. 
http://www.sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder%5fid=10251410 
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Anexo I 

Plano de trabalho apresentado ao Comitê Gestor de TI pela equipe de 
elaboração do PDTI 
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Histórico de Versões 

Versão Data Descrição Autor 

1.0 15/05/2011 Documento inicial 
Equipe de elaboração do PDTI – 

UFLA 

1.1 17/05/2011 
Inseridas alterações propostas pela 

consultoria da SLTI/MPOG 

Equipe de elaboração do PDTI – 

UFLA 
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1 - Introdução  

Neste documento é apresentado o plano de trabalho para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) da Universidade Federal de Lavras. Para elaboração do PDTI, a equipe de elaboração 
conta com o apoio do grupo consultor em Elaboração de PDTI da Secretaria de Logística de Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  
 
Para entendimento do contexto do plano de trabalho, foi feito um breve estudo sobre a Instrução Normativa 
04/2008 (IN 04/2008), a qual dispunha sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da 
Informação – TI pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A IN 04/2008, em seu 
art. 3º cita que “As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de 
planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, alinhado à 
estratégia do órgão ou entidade.” Dessa forma, o PDTI passou a ser instrumento obrigatório para a 
realização de uma contratação de TI. 
 
A IN 04/2010 em seu Art. 2°, inciso XXII define o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, como 
Instrumento de Planejamento de TI a ser utilizado no âmbito da Administração Pública Federal. Ainda, 
segundo a IN 04/2010, um PDTI é um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de 
um órgão ou entidade para um determinado período” [2]. 
 
A existência e execução do PDTI é um item constante de auditoria pela CGU aos órgãos vinculados ao 
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), e, neste caso, inclui-se a 
Universidade Federal de Lavras. 
 
Uma vez fornecida uma contextualização sobre a necessidade de realizar o planejamento em TI, 
especificamente o PDTI, este plano de trabalho apresenta como a equipe de elaboração da UFLA conduzirá a 
preparação do PDTI e as principais referências, técnicas e ferramentas utilizadas neste projeto. Para tanto, 
será utilizado o modelo de referência para elaboração de PDTI  proposto pela SLTI. Neste sentido, a fim de 
fornecer um melhor entendimento sobre a atuação da equipe de elaboração do PDTI da UFLA e viabilizar sua 
aprovação pelo Comitê Gestor de TI, este documento foi dividido nas seguintes seções: 

• Visão geral: Apresenta o objetivo do plano de trabalho, contemplando a abrangência, período de 
validade e de revisão do PDTI, e fornece elementos motivacionais para realizar o planejamento de TI. 
Além disto, identifica as premissas para o sucesso do projeto, e também os fatores de risco que 
podem desviar o projeto do planejado no cronograma; 

• Equipe participante: exibe os membros integrantes da equipe de elaboração do PDTI e suas 
informações de contato; 

• Metodologia: Informa quais técnicas, modelos e ferramentas serão utilizados para a elaboração do 
PDTI, bem como informações para acesso em ambientes web usados para suporte às atividades de 
desenvolvimento do planejamento estratégico de TI; 

• Documentos de referência: fornecem os documentos utilizados para obter as diretrizes e objetivos 
de negócio, e realizar o planejamento estratégico de TI alinhado aos objetivos de negócio; 

• Cronograma: é composto por tarefas e indicação dos responsáveis pelas mesmas, data de início e 
término das atividades. É baseado no cronograma geral fornecido pela SLTI. Contém, ainda, marcos 
do projeto, que são atividades relevantes para monitorar o andamento do mesmo; 
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• Considerações finais: indicam ações futuras, sugestões que foram fornecidas pelo Comitê de TI e 
pelo consultor da SLTI que não serão executadas neste PDTI, mas que ficarão registradas para 
futuras elaborações e revisões do PDTI; 

• Referências: materiais utilizados como referência bibliográfica no presente documento. 

2 - Visão geral 

2.1 - Objetivo 

Este documento tem como objetivo expor os elementos que serão utilizados para elaboração do PDTI da 

Universidade Federal de Lavras, para que o Comitê de Gestor de TI possa avaliar a metodologia e aprovar o 

plano de trabalho da equipe de elaboração.  

 

Conforme aprovado na reunião do dia 05/05/2011 do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da UFLA, 

o referido PDTI abrangerá toda a instituição, através da análise do PDI 2011-2015 da UFLA. 

O PDTI será válido para os anos de 2011 e 2012, e terá sua revisão em data a ser determinada pelo Comitê 

Gestor de TI. Como sugestão, a equipe de elaboração do PDTI sugere que esta revisão seja feita em até 6 

meses após a aprovação do PDTI pelo CUNI. 

2.2 - Fatores Motivacionais 

A administração deve estar atenta à necessidade de se fazer cumprir o princípio constitucional da eficiência 
e as disposições contidas no art. 6º, I, do Decreto-Lei nº 200/67. Este decreto refere-se à necessidade de um 
processo de planejamento que organize as estratégias, as ações, os prazos, os recursos financeiros, humanos 
e materiais, a fim de eliminar a possibilidade de desperdício de recursos públicos e de prejuízo ao 
cumprimento dos objetivos institucionais da unidade. 

Outros fatores motivacionais: 
 

• Identificar as necessidades de TI do órgão, alinhadas aos seus objetivos estratégicos; 

• Focar esforços em ações nas quais os benefícios são maiores ou onde há maior necessidade (eficácia 
e efetividade); 

• Aproveitar melhor os recursos disponíveis (eficiência e economicidade); 

• Aumentar a inteligência organizacional por meio de aprendizado e da revisão e análise contínua do 
planejamento; 

• Conformidade com a Instrução Normativa nº 04/2010 SLTI/MP. 

2.3 - Premissas e Riscos 

Como premissa para o sucesso da elaboração do PDTI é indispensável o apoio da alta administração da UFLA. 

 

Risco é toda possibilidade de frustração dos objetivos das ações planejadas pela indisponibilidade de algum 
de seus requisitos. Há inúmeras dimensões de risco: riscos de recurso, de contexto político-social, de 
oportunidade, de mudança, de objetivos, etc [3]. 
 
Neste sentido, juntamente com o consultor de elaboração de PDTI da SLTI, foram identificados os seguintes 
riscos para este plano de trabalho: 

• Curto prazo para elaboração do PDTI; 
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• Falta de comprometimento das áreas de negócio no levantamento e validação do inventário das 
necessidades de TI; 

• Ausência de dedicação exclusiva da equipe de elaboração. 
 
Como forma de mitigar estes riscos, a equipe de elaboração executará algumas atividades em paralelo, na 
tentativa de adiantar o cronograma. 
 
Em 31/05/2011, o grupo consultor em elaboração de PDTI da SLTI fará uma análise preliminar das atividades 
desenvolvidas até o momento. Caso seja necessário, será emitido um parecer técnico sobre o andamento do 
projeto, em que pode ser sugerida a alteração do cronograma, de acordo com sua experiência no 
acompanhamento da elaboração do PDTI em outros órgãos. 

3 - Equipe participante 

A tabela abaixo lista a relação de participantes da equipe de elaboração do PDTI e informações sobre o 

período de participação e formas de contato.  A equipe de elaboração do PDTI foi nomeada pela portaria No 

422, de 9 de  maio de 2011. 

 

Nome Papel Período E-mail Telefone 

Antônio Rafael Sant’ana Membro 
01/06/2011 a 
06/07/2011 

santana@dgti.ufla.br 3829-1529 

Cassia Marques Batista 
Nobre 

Coordenadora 
05/05/2011 a 
06/07/2011 

cassia@dgti.ufla.br 3829-1527 

Clayton Ferreira Santos Membro 
05/05/2011 a 
06/07/2011 

clayton@dgti.ufla.br 3829-1509 

Erasmo Evangelista de 
Oliveira 

Membro 
05/05/2011 a 
06/07/2011 

erasmo@dgti.ufla.br 3829-1525 

Thiago do Prado Ramos Membro 
05/05/2011 a 
06/07/2011 

thiago@dgti.ufla.br 3829-1521 

Walter Weider de 
Carvalho 

Membro 
05/05/2011 a 
06/07/2011 

walter@proplag.ufla.br 3829-5100 

4 - Metodologia aplicada  

4.1 Modelo de elaboração do PDTI 

A metodologia a ser seguida no processo de elaboração do PDTI é a utilização do modelo de referência de 

PDTI  proposto pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG). 
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4.2 Levantamento de necessidades 

O levantamento das necessidades será realizado com base, principalmente, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2011-2015 da Universidade Federal de Lavras. Além disto, serão realizadas entrevistas 

com todos os pró-reitores da instituição, a fim de se obter levantamento de necessidades que não foram 

contempladas no PDI. As entrevistas serão realizadas através de questionários, observando-se a metodologia 

proposta no MBA de Governança em Tecnologia da Informação da UFLA, o qual propõe objetivos de 

negócios alinhados aos objetivos de TI referenciados no COBIT, e agrupado nas perspectivas do Balanced 

Score Card (BSC), as quais são: Financeira, Processos Internos, Clientes e Aprendizado e Crescimento.  Além 

disto, serão observadas as sugestões da SLTI no processo de elaboração do PDTI, em que se trabalha com o 

levantamento de necessidades de informação, infraestrutura, serviços, pessoal e terceirização de TI.  

4.3 Ambiente colaborativo no processo de elaboração do PDTI 

Foi criado um ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle) para permitir a interação entre a 

equipe de elaboração do PDTI, o Comitê de TI e o consultor de elaboração de PDTI da SLTI. O ambiente está 

disponível: www.pdti.ufla.br 

Neste ambiente estão disponíveis os documentos utilizados como referência no processo de elaboração do 

PDTI (seção 5), artefatos gerados como saída do processo de elaboração do PDTI, documentos enviados pelo 

consultor da SLTI para elaboração do PDTI, além de fóruns de discussão do projeto de elaboração do PDTI. 

Para acessar, utilize o e-mail institucional e respectiva senha. 

5 - Documentos de referência 

Os documentos utilizados como referência para a elaboração do PDTI são os seguintes: 

• PDI 2011-2015 da UFLA; 

• Política de Segurança da Informação da UFLA; 

• Instrução Normativa/SLTI 04/2010; 

• Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2011-2012.  

6 - Cronograma 

O cronograma do plano de trabalho foi elaborado e aprovado com base nas orientações do grupo consultor 

em Elaboração de PDTI da SLTI/MPOG. Para obter detalhes em tempo real do andamento do projeto, 

consulte o cronograma do projeto disponível em: 

http://odissi.ufla.br/dotproject 

Foi criado um usuário com permissão de visualização do cronograma do projeto para o Comitê Gestor de TI 

(CGTI), a saber: 
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• Usuário: cgti; 

• Senha: cgti 

Realizando a visualização do cronograma do projeto na ferramenta dotproject, pode ser percebido que há 

tarefas designadas ao usuário cgti, que são relativas às ações atribuídas ao papel “Comitê Gestor de TI” do 

processo de elaboração do PDTI, proposto pela SLTI. Na seção de marcos do projeto, serão exibidas estas 

atividades previstas no cronograma. 

Nas Figuras 1, 2 e 3 são exibidas as atividades do cronograma de acordo com o processo de elaboração de 

PDTI em menos detalhes do que o oferecido no dotproject, para efeitos de registro neste plano de trabalho. 

O cronograma consiste de 3 fases: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. Estas fases são parte do 

processo de elaboração de PDTI da SLTI/MPOG.  

 

 

 
Figura 1: Cronograma - Etapa de preparação 
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Figura 2: Cronograma - Etapa de diagnóstico 

 

 
Figura 3: Cronograma - Etapa de planejamento 
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7 - Marcos do Plano de trabalho 
 

Os marcos (milestones) importantes do plano de trabalho são exibidos a seguir, os quais incluem, 

principalmente, as tarefas de aprovação de artefatos fornecidos pela equipe de elaboração do PDTI ao 

Comitê Gestor de TI. 

Marco Data Prevista Responsável 

Aprovação do plano 
de trabalho proposto 
pela equipe de 
elaboração do PDTI 

20/05/2011 

Comitê de TI 

Parecer do consultor 
da SLTI sobre o 
andamento do projeto 

31/05/2011 

Consultor SLTI 

Avaliação e aprovação 
do inventário de 
necessidades de TI 
levantadas pela 
equipe de elaboração 
do PDTI 

01/06/2011 

Comitê de TI 

Fornecimento de 
regras de priorização e 
orçamentação das 
necessidades 
levantadas 

01/06/2011 

Comitê de TI 

Aprovação de planos 
de ações, plano de 
pessoal e 
orçamentário 
fornecidos pela equipe 
de elaboração do PDTI 

21/06/2011 

Comitê de TI 

De posse dos planos 
específicos, o Comitê 
de TI deverá rever os 
critérios de aceitação 
de risco pré-
existentes, ou criá-los, 
caso não existam. 

21/06/2011 

Comitê de TI 
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Marco Data Prevista Responsável 

Avaliar e aprovar 
minuta do PDTI 

01/07/2011 
Comitê de TI 

Submeter minuta 
aprovada do PDTI ao 
CUNI 

04/07/2011 

Comitê de TI 

8 - Considerações finais 

Em reunião do Comitê Gestor de TI da UFLA, realizada no dia 05/05/2011, foi sugerida a utilização de um 

questionário aberto à comunidade da UFLA, com questões a respeito da visão da comunidade acadêmica 

(servidores, funcionários terceirizados e alunos) sobre a TI institucional, de forma a realizar uma ação de 

planejamento participativo. Contudo, a equipe de elaboração do PDTI avaliou que o cronograma não 

conseguirá contemplar esta sugestão no momento, e esta ação será colocada como pendência no inventário 

de necessidades, e será realizada na revisão do PDTI. 

9 - Referências 

[1] Governança de TI: Transformando a administração pública no Brasil. Marco Cepik e Diego Rafael 
Canabarro. – Porto Alegre. WS Editor, 2010. 206 p.  
 
[2] Manual de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação v 2.0. Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação, Núcleo de Contratações de 
Tecnologia da Informação. Novembro de 2010. 190 p. 
  
[3] Guia Prático de elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. Ministério do 
Planejamento, Orçamento, Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, Departamento de 
Integração de Sistemas de Informação. GCPDTI _Guia-Elaboração_PDTI_V00.03_Draft.odt. 2010, 26 p. 
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Anexo II 

Questionário disponibilizado no Portal do PDTI  

Questões aplicadas no Questionário online das Pró-Reitorias e 
Departamentos
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Questões 

 
1. Considerando as principais responsabilidades e atividades exercidas por seu setor, quais estão 

diretamente relacionadas aos objetivos da UFLA? 
2. Quais os principais objetivos estratégicos do seu setor e quais os prazos estabelecidos para alcançá-

los? 
3. Quais os principais serviços prestados por seu setor e os respectivos clientes (público alvo)? 
4. Quais são os novos serviços que seu setor pretende “criar/fornecer/executar” nos próximos 2 anos? 
5. Qual o número total de colaboradores (terceirizados e de servidores efetivos) alocados em seu setor 

atualmente? 
6. Qual a previsão de novos colaboradores (terceirizados e servidores efetivos) para os próximos dois 

anos? 
 

As questões 7, 8 e 9 devem ser respondidas levando-se em consideração as informações que são 

essenciais para a execução dos processos do seu setor. Em relação a estas informações: 

7. Elas são conhecidas: 

• Pela minoria dos servidores/colaboradores do setor 

• Pela maioria dos servidores/colaboradores do setor 

• Por todos os servidores/colaboradores do setor 
8. Elas são facilmente obtidas? SIM ou NÃO 
9. Elas são registradas formalmente? 

• Nenhuma é registrada formalmente. 

• Somente uma pequena parte é registrada formalmente. 

• A maioria é registrada formalmente. 

• Todas são registradas formalmente. 
10. Existe planejamento de médio e longo prazos no seu setor? SIM/NÃO 
11. Se a resposta à questão 10 foi "SIM", indique os tipos de planejamentos realizados (atividades, 

tempo, custo, etc.) e faça uma breve descrição dos mesmos. 
12. Se a resposta à questão 10 foi "SIM", este planejamento é executado, monitorado e atualizado? 

SIM/NÃO 
13. Quais são os sistemas de informação utilizados no seu setor? 

• SIG-UFLA 

• SIG-LATO 

• POSGRAD 

• Outros 
14. Se a resposta da questão anterior foi "Outros", especifique quais são estes sistemas. 
15. Os sistemas de informação utilizados no seu setor são suficientes para o alcance das metas definidas 

para o mesmo? SIM/NÃO 
16. Caso a resposta da questão anterior seja "NÃO", quais necessidades de informatização o seu setor 

possui? 
17. Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? 
18. Qual é a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das 

atividades do seu setor? 
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19. Quantas impressoras existem hoje em seu setor? 
20. Qual é a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? 
21. Os pacotes de aplicativos de software (antivírus, editores de texto, planilhas eletrônicas, sistemas 

operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor são suficientes para o 
desempenho das atividades do mesmo? SIM/NÃO 

22. Se a resposta da questão anterior for "NÃO", indique qual seria a situação ideal, relativa a pacotes 
aplicativos de software, para que seu setor desempenhe com sucesso as atividades que necessita. 

23. Os serviços de suporte e manutenção de TI ofertados ao seu setor atendem às necessidades do 
mesmo? SIM/NÃO 

24. Se a resposta da questão anterior for "NÃO", indique qual seria a situação ideal, relativa a serviços 
de suporte e manutenção de TI, para que seu setor desempenhe com sucesso as atividades que 
necessita. 

25. Existem colaboradores de TI que estão alocados em seu setor? SIM/NÃO 
26. Se a resposta à questão anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? 
27. Caso sejam necessários colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade ideal de 

profissionais desta área para atender às demandas do mesmo? 
28. Comente a questão anterior, caso você tenha indicado que seu setor necessita de colaboradores de 

TI  alocados no mesmo. Quais seriam as atribuições de cada um destes colaboradores de TI? 
29. No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitarão de suporte no que diz 

respeito à Tecnologia da Informação? SIM/NÃO 
30. Se a resposta à questão anterior foi "SIM", qual tipo de suporte de TI é necessário? 
31. Em seu setor, existem projetos que estão parados porque os sistemas (software) ou equipamentos 

(hardware) atuais não atendem às necessidades? SIM/NÃO 
32. Para os projetos que estão ligados direta ou indiretamente à Tecnologia da Informação, quais seriam 

os recursos de informática necessários para que esses atendam aos objetivos do planejamento 
estratégico do seu setor? 

33. Caso as necessidades de TI do seu setor não sejam atendidas, informe quais os riscos de não ser 
possível alcançar as metas relativas aos objetivos do Planejamento Estratégico do seu setor, da sua 
unidade organizacional e da UFLA. 

As questões 34 a 37 devem ser respondidas com base na Tabela 1, que será apresentada a seguir.  

Tabela 1: Objetivos de negócio do COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) 

Número Objetivos de negócio referenciados pelo COBIT 

1 Obter retorno sobre investimentos em TI 

2 Gerenciar os riscos relativos à TI 

3 Melhorar a governança corporativa e a transparência 

4 Melhorar os serviços e a orientação ao cliente 

5 Oferecer produtos e serviços competitivos 

6 Estabelecer continuidade e disponibilidade de serviços 
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7 Criar agilidade na respostas aos requisitos do ambiente de negócio 

8 Otimizar custos na entrega de serviços 

9 Obter informações confiáveis e úteis para processos de tomada de decisões estratégicas 

10 Melhorar e manter a funcionalidade nos processos de negócio 

11 Reduzir custos de processos 

12 Aderir a leis, regulamentações e contratos externos 

13 Aderir às políticas internas da organização 

14 Gerenciar mudanças nos negócios 

15 Melhorar e manter a produtividade operacional e da equipe de funcionários 

16 Gerenciar a inovação de produtos e negócios 

17 Adquirir e manter pessoal hábil e motivado 

 Instruções 

1. Selecione 4 objetivos de negócio da Tabela 1 que você julga serem prioritários em relação aos 
objetivos estratégicos do seu setor; 

2. Dos 4 objetivos de negócio selecionados, insira na questão 34, o número da Tabela 1 referente ao 
objetivo de negócio que você julga ser o mais importante para seu setor (Prioridade 1). Na questão 
35, o segundo mais importante, e assim por diante, até a questão 37 (Prioridade 4). Não repita os 
números. 

EXEMPLO:  

Prioridade 1 - Resposta: 12 

• 12. Aderir a leis, regulamentações e contratos externos 
 
Prioridade 2 - Resposta: 1 

• 1. Obter retorno sobre investimentos em TI 
 
Prioridade 3 - Resposta: 2 

• 2. Gerenciar os riscos relativos à TI 
 
Prioridade 4 - Resposta: 17 

• 17. Adquirir e manter pessoal hábil e motivado 
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34. Prioridade 1: 
35. Prioridade 2: 
36. Prioridade 3: 
37. Prioridade 4: 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo 
usada como base para gestão e planejamento estratégico. Nessa análise são relacionados os pontos fortes, 
pontos fracos, oportunidades e ameaças. 

Ambiente Interno Ambiente externo 

Forças  Oportunidades 

Pontos fortes – as características positivas 

internas que uma organização pode explorar para 

atingir as suas metas. Refere-se às habilidades, 

capacidades e competências básicas da 

organização que atuam em conjunto para ajudar a 

alcançar suas metas e objetivos. Exemplo: equipe 

altamente capacitada, tecnologia avançada, 

adaptabilidade a mudanças. 

Características do ambiente externo, não controláveis 

pela organização, com potencial para ajudar a 

organização a crescer e atingir ou exceder as metas 

planejadas Exemplo.: novos clientes, disponibilidade 

de novos canais de divulgação/distribuição, 

ampliação do escopo de atuação. 

Fraquezas Ameaças 

Pontos fracos – as características negativas 

internas que podem inibir ou restringir o 

desempenho da organização. Refere-se à 

ausência de capacidades e/ou habilidades críticas. 

São, portanto, deficiências e características que 

devem ser superadas ou 

contornadas para que a organização possa 

alcançar o nível de desempenho desejado. 

Exemplo.: sistemas de informação obsoletos, 

baixa capacidade inovadora. 

Características do ambiente externo, não controláveis 

pela organização, que podem impedir a organização 

de atingir as metas 

planejadas e comprometer o crescimento 

organizacional. Exemplo: surgimento de produtos 

equivalentes, restrições orçamentárias, novos 

concorrentes no mercado, dispersão geográfica da 

cliente. 

Instruções: 

As questões 38 a 41 deverão ser respondidas com base na Tabela 2. 

Considere que: 

DGTI = Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (antigo Centro de Informática), o qual é a unidade 
organizacional de TI da UFLA. 
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38. Cite 2 pontos fortes relacionados à DGTI/UFLA. 
39. Cite 2 pontos fracos relacionados à DGTI/UFLA. 
40. Cite 2 oportunidades relacionadas à DGTI/UFLA. 
41. Cite 2 ameaças relacionadas à DGTI/UFLA. 
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Anexo III 

Respostas do Questionário online Pró-Reitorias 
As informações exibidas neste anexo são uma visão consolidada das respostas fornecidas pelos 

representantes das Pró-Reitorias, visto que havia questões dissertativas cujas respostas estão 

refletidas nas necessidades levantadas neste trabalho. Conforme exibido na seção de Diagnóstico 

da situação atual, foram obtidas 18 colaborações dos representantes das Pró-Reitorias, a saber: 
PRG, COPESE, DADP, PRGDP, DGTI, DRCA, PROEC, PRAEC, Secretaria de Colegiados, CEAD, PRPG e 

PRP. 
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As questões 7, 8 e 9 devem ser respondidas levando-se em consideração as informações que são essenciais 
para a execução dos processos do seu setor. Em relação a estas informações: 
 

Questão 7: Elas são conhecidas: 

Pela minoria dos 
servidores/colaboradores do 
setor 

Pela maioria dos 
servidores/colaboradores do 
setor 

Por todos os 
servidores/colaboradores do 
setor 

2 11 5 

 

Questão 8: Elas são facilmente obtidas?  

SIM NÃO 

9 9 

 

Questão 9: Elas são registradas formalmente? 

Nenhuma é registrada 
formalmente 

Somente uma pequena 
parte é registrada 
formalmente 

A maioria é 
registrada 
formalmente 

Todas são registradas 
formalmente 

0 3 13 2 

 

Questão 10: Existe planejamento de médio e longo prazos no seu setor?  

SIM NÃO 

9 9 

Observação: Das 9 respostas para SIM, 4 indicaram possuir o PDI como instrumento de planejamento de 
médio e longo prazos. 

 

Questão 12: Se a resposta à questão 10 foi "SIM", este planejamento é executado, monitorado e 
atualizado?  

SIM NÃO 

8 1 

 
Questão 13: Quais são os sistemas de informação utilizados no seu setor? 

SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD Outros 

17 3 2 15 

 

Questão 15: Os sistemas de informação utilizados no seu setor são suficientes para o alcance 
das metas definidas para o mesmo?  

SIM NÃO 

2 16 

 

Questão 17: Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? 

Questão 18: Qual é a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das 
atividades do seu setor? 

 

Respostas 

Representante/Setor* Questão 17 Questão 18 

PROEC-I 13 15 
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PROEC-II 13 15 

PRAEC 25 31 

PROPLAG 12 12 

PRG 12 13 

COPESE 10 10 

COLEGIADOS 9 10 

CEAD 54 60 

DADP-I 2 3 

DADP-II 6 8 

PRPG 12 20 

PRGDP-I 24  - 

PRGDP-II 7 7 

PRGDP-III 20 23 

DGTI 40 50 

PRP 31 38 

DRCA 16 - 
* O número à frente da sigla do setor indica pessoas diferentes que responderam à questão 

 

Questão 19: Quantas impressoras existem hoje em seu setor? 

Questão 20: Qual é a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? 

 

Respostas 

Representante/Setor Questão 19 Questão 20 

PROEC-I 12 15 

PROEC-II 10 15 

PRAEC 11 16 

PROPLAG 2 2 

PRG 6 6 

COPESE 5 5 

COLEGIADOS 3 5 

CEAD 8 12 

DADP-I 1 2 

DADP-II 3 5 

PRPG 4 4 

PRGDP-I 4  - 

PRGDP-II 2 4 

PRGDP-III 5 10 

DGTI 5 6 

PRP 28 35 

DRCA 5 12 
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Questão 21: Os pacotes de aplicativos de software (antivírus, editores de texto, planilhas eletrônicas, 
sistemas operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor são suficientes para o 
desempenho das atividades do mesmo?  

SIM NÃO 

10 8 

Observação: Dos que responderam NÃO, a maioria se referiu a antivírus e MS-Office licenciados. 

 

Questão 23: Os serviços de suporte e manutenção de TI ofertados ao seu setor atendem às necessidades do 
mesmo?  

SIM NÃO 

9 9 

Observação: Dos que responderam NÃO, a maioria se referiu a demora no atendimento. 

 

Questão 25: Existem colaboradores de TI que estão alocados em seu setor? 

SIM NÃO 

8 10 

 

Questão 26: Se a resposta à questão anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? 

Questão 27: Caso sejam necessários colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade 
ideal de profissionais desta área para atender às demandas do mesmo? 

Questão 28: Comente a questão anterior, caso você tenha indicado que seu setor necessita de 
colaboradores de TI alocados no mesmo. Quais seriam as atribuições de cada um destes colaboradores de 
TI? 

 

Respostas 

Setor Questão 26 Questão 27 Questão 28 

PRG 1 1 

Suporte ao 

SIG-UFLA 

COPESE 1 - - 

DADP I 1 1 - 

DADP II 0 6 

Suporte para 

professores 

em sala de 

aula 

(multimídia) 

PRGDP  1 2 

Informatização 

dos processos 

de gestão de 

pessoas e 

sucessão de 

aposentadoria, 

SIG-UFLA. 

DGTI 20 30 - 

DRCA 1 2 

Suporte: 

Automatizar 

as tarefas 
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PROEC 0 1 - 

PRAEC 0 1 

Manutenção 

de página web 

COLEGIADOS 0 1 

Suporte a 

Linux 

CEAD 0 2 

Suporte e 

manutenção 

de redes de 

computadores 

PRPG 0 2 - 

PRP 0 1 

Manutenção 

do setor 

 

Questão 29: No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitarão de suporte no que diz 
respeito à Tecnologia da Informação? 

SIM NÃO 

16 2 

 

Questão 31: Em seu setor, existem projetos que estão parados porque os sistemas (software) ou 
equipamentos (hardware) atuais não atendem às necessidades? 

SIM NÃO 

4 14 

 

Questão 32: Para os projetos que estão ligados direta ou indiretamente à Tecnologia da Informação, quais 
seriam os recursos de informática necessários para que esses atendam aos objetivos do planejamento 
estratégico do seu setor? 
Os representantes da PROEC, PRG e PRGDP responderam SIG-UFLA. 

Os representantes da COPESE responderam manutenção de computadores e equipamentos 

especializados. 

Os representantes do CEAD responderam storage e backup para segurança dos dados. 

Os representantes da DGTI responderam blades. 

As questões 34 a 37 referem-se aos objetivos de negócio do COBIT considerados mais prioritários (veja 
Anexo II para obter a descrição completa da questão). O identificador dos objetivos de negócio do COBIT são 
os relacionados na Tabela 1 do questionário presente no Anexo II. As respostas para estas questões exibem o 
total de votos para cada objetivo de negócio, de acordo com as respostas dos representantes das Pró-
Reitorias. 

Objetivo de negócio 
do COBIT 

Prioridade 
1 

Questão 34 

Prioridade 
2 

Questão 35 

Prioridade 
3 

Questão 36 

Prioridade 
4 

Questão 34 

#1 0 1 1 0 

#2 1 0 1 1 

#3 2 0 4 0 

#4 3 6 0 1 

#5 0 1 0 0 

#6 3 2 1 1 
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#7 1 3 1 1 

#8 0 0 1 2 

#9 2 1 5 3 

#10 0 0 0 1 

#11 0 1 1 0 

#12 2 0 0 1 

#13 0 1 0 1 

#14 0 0 0 0 

#15 1 0 2 3 

#16 0 1 0 1 

#17 3 1 1 2 
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Anexo IV 

Respostas do Questionário online Departamentos 

As informações exibidas neste anexo são uma visão consolidada das respostas fornecidas por cinco 
representantes de departamentos da UFLA, a saber: DEG, DBI, DQI, DCA e DCS. 
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As questões 7, 8 e 9 devem ser respondidas levando-se em consideração as informações que são essenciais 
para a execução dos processos do seu setor. Em relação a estas informações: 
 

Questão 7: Elas são conhecidas: 

Pela minoria dos 
servidores/colaboradores do 
setor 

Pela maioria dos 
servidores/colaboradores do 
setor 

Por todos os 
servidores/colaboradores do 
setor 

2 2 1 

 

Questão 8: Elas são facilmente obtidas?  

SIM NÃO 

1 4 

 

Questão 9: Elas são registradas formalmente? 

Nenhuma é registrada 
formalmente 

Somente uma pequena 
parte é registrada 
formalmente 

A maioria é 
registrada 
formalmente 

Todas são registradas 
formalmente 

0 3 2 0 

 

Questão 10: Existe planejamento de médio e longo prazos no seu setor?  

SIM NÃO 

2 3 

 

Questão 12: Se a resposta à questão 10 foi "SIM", este planejamento é executado, monitorado e 
atualizado?  

SIM NÃO 

2 0 

 
Questão 13: Quais são os sistemas de informação utilizados no seu setor? 

SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD Outros 

4 0 3 4 

 

Questão 15: Os sistemas de informação utilizados no seu setor são suficientes para o alcance 
das metas definidas para o mesmo?  

SIM NÃO 

1 4 

 

Questão 17: Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? 

Questão 18: Qual é a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das 
atividades do seu setor? 

 

Respostas 

Departamento Questão 17 Questão 18 

DEG 
184 180 

DQI 
50 100 
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DBI 
1 3 

DCA 
6 2 

DCS 
80 200 

 

Questão 19: Quantas impressoras existem hoje em seu setor? 

Questão 20: Qual é a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? 

 

Respostas 

Departamento Questão 19 Questão 20 

DEG 
67 67 

DQI 
20 30 

DBI 
1 2 

DCA 
4 5 

DCS 
44 60 

 
 

Questão 21: Os pacotes de aplicativos de software (antivírus, editores de texto, planilhas eletrônicas, 
sistemas operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor são suficientes para o 
desempenho das atividades do mesmo?  

SIM NÃO 

2 3 

Observação: Dos que responderam NÃO, a maioria se referiu a licenciamento de softwares. 

 

Questão 23: Os serviços de suporte e manutenção de TI ofertados ao seu setor atendem às necessidades do 
mesmo?  

SIM NÃO 

4 1 

 

Questão 25: Existem colaboradores de TI que estão alocados em seu setor? 

SIM NÃO 

1 4 

 

Questão 26: Se a resposta à questão anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? 

Questão 27: Caso sejam necessários colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade 
ideal de profissionais desta área para atender às demandas do mesmo? 

Questão 28: Comente a questão anterior, caso você tenha indicado que seu setor necessita de 
colaboradores de TI alocados no mesmo. Quais seriam as atribuições de cada um destes colaboradores de 
TI? 
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Respostas 

Departamento Questão 26 Questão 27 Questão 28 

DEG 
0 2 Manutenção em página web 

DQI 
0 1 Manutenção em informática 

DBI 
0 1 Manutenção em informática 

DCA 
0 1 Sistema administrativo 

DCS 
1 1 Manutenção em informática 

 

Questão 29: No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitarão de suporte no que diz 
respeito à Tecnologia da Informação? 

SIM NÃO 

2 2 

 

Questão 31: Em seu setor, existem projetos que estão parados porque os sistemas (software) ou 
equipamentos (hardware) atuais não atendem às necessidades? 

SIM NÃO 

0 5 

 

As questões 34 a 37 referem-se aos objetivos de negócio do COBIT considerados mais prioritários (veja 
Anexo II para obter a descrição completa da questão). O identificador dos objetivos de negócio do COBIT são 
os relacionados na Tabela 1 do questionário presente no Anexo II. As respostas para estas questões exibem o 
total de votos para cada objetivo de negócio, de acordo com as respostas dos representantes das Pró-
Reitorias. 

Objetivo de negócio 
do COBIT 

Prioridade 
1 

Questão 34 

Prioridade 
2 

Questão 35 

Prioridade 
3 

Questão 36 

Prioridade 
4 

Questão 34 

#1 0 0 0 0 

#2 1 0 0 0 

#3 0 1 0 1 

#4 0 1 0 0 

#5 0 0 0 0 

#6 1 0 1 0 

#7 0 0 1 0 

#8 0 0 0 0 

#9 3 2 0 0 

#10 0 0 1 1 

#11 0 0 2 0 

#12 0 0 0 0 

#13 0 0 0 0 

#14 0 0 0 0 

#15 0 1 0 3 
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#16 0 0 0 0 

#17 0 0 0 0 
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Anexo V 

Questionário presencial Departamentos  

Este questionário foi aplicado presencialmente a oito administradores dos seguintes departamentos: DQI, 
DCS, DBI, DAE, DZO, DEG, DCA e DAG.  

Serão exibidas as perguntas do questionário e o resultado consolidado das respostas.
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Questão 1: Como é a infraestrutura de rede cabeada oferecida ao seu departamento? 

Excelente Boa  Regular Péssima Não utilizamos Não tenho condições de responder 

1 5 1 1 0 0 

 

Questão 2: Como é a infraestrutura de rede wireless oferecida ao seu departamento? 

Excelente Boa  Regular Péssima Não utilizamos Não tenho condições de responder 

0 3 1 1 1 2 

 

Questão 3: Como é o serviço de instalação e manutenção de sistemas de controle de acesso (catracas 

eletrônicas) oferecido ao seu departamento? 

Excelente Bom Regular Péssimo Não utilizamos Não tenho condições de responder 

0 0 0 0 7 1 

 

Questão 4: Como é o serviço de vídeo-vigilância oferecido ao seu departamento? 

Excelente Bom Regular Péssimo Não utilizamos Não tenho condições de responder 

0 1 0 0 6 1 

 

Questão 5: Como é o serviço de videoconferência oferecido ao seu departamento? 

Excelente Bom  Regular Péssimo Não utilizamos Não tenho condições de responder 

1 0 2 0 2 2 

 

Questão 6: As funcionalidades do webmail (Zimbra) oferecido pela UFLA atendem às expectativas? 

Sim Não  Parcialmente Não tenho condições de responder 

7 0 1 0 

 

Questão 7: Sugestões de funcionalidades para o webmail (Zimbra) oferecido pela UFLA: 

Seis representantes dos departamentos responderam que a sugestão de funcionalidade para o Zimbra seria 
“Confirmação de resposta de e-mail recebido”.  

 

Questão 8: Como são os serviços VOIP oferecidos ao seu departamento? 

Excelente Bom  Regular Péssimo Não utilizamos Não tenho condições de responder 

0 1 1 1 2 3 

 

Questão 9: Os recursos disponibilizados pela central telefônica da UFLA são suficientes? 

Sim Não  Parcialmente Não tenho condições de responder 

6 0 2 0 

 

Questão 10: Sugestões de recursos para serem disponibilizados pela central telefônica da UFLA: 

Um representante de departamento respondeu que a sugestão de recursos para serem disponibilizados pela 
central telefônica da UFLA é “Rediscagem do último número”.  

 

Questão 11: Como é o suporte oferecido pela DGTI ao seu departamento? 

Excelente Bom  Regular Péssimo Não utilizamos Não tenho condições de responder 

3 5 0 0 0 0 
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Questão 12: O número de capacitações oferecidas em TI na UFLA é suficiente? 

Sim Não  Parcialmente Não tenho condições de responder 

1 2 2 3 

 

Questão 13: Sugestões de capacitações em TI: 

• Capacitações voltadas para as tarefas diárias; 

• Desenvolvimento e manutenção de páginas web para os departamentos; 

• Capacitações para docentes em relação à utilização do SIG-UFLA. 

 
Questão 14: O que você acha da divulgação do portfólio de serviços oferecidos pela DGTI? 

Excelente Boa  Regular Péssima Não utilizamos Não tenho condições de responder 

0 5 3 0 0 0 

 
A questão 15 é referente à análise SWOT, e o resultado foi apresentando em seção própria neste 
documento. 

 

15 – A fim de realizar uma análise SWOT sobre a TI organizacional, forneça as seguintes informações em 

relação à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI): 

15.1 – 2 pontos fortes da DGTI: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

 

15.2 – 2 pontos fracos da DGTI: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

 

15.3 – 2 oportunidades em relação à DGTI: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

 

15.4 – 2 ameaças em relação à DGTI: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 
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Anexo VI 

Quadro de pessoal de TI 

Neste anexo é exibido o quadro de pessoal de TI da Instituição
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Funcionários de TI lotados na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) 

  Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Alexandre Laurente Cardoso • Cursando graduação em 
Administração Pública. 

Trabalhos de secretaria e 
atendimento ao público. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Assistente em 
Administração. 

40 

Anderson Bernardo dos Santos • Bacharel em Engenharia 
Agrícola; 

• Cursando mestrado em 
Engenharia Agrícola; 

• Certificação em Red Hat 
Linux (RHCT). 

Gerenciamento de rede. Servidor do 
quadro 
permanente. 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

Antonio Rafael Sant’Ana • Técnico em Tecnologia da 
Informação; 

• Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• MBA Executivo em 
Governança de TI. 

• Manipulação e 
auditoria de dados 
relacionados a sistemas 
do governo;  

• Desenvolvimento e 
coordenação de 
projetos de sistemas de 
informação. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
 

Cassia Marques Batista Nobre • Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• Mestre em Engenharia de 
Sistemas; 

• Cursando MBA Executivo 
em Governança de TI. 

• Coordenação da equipe 
da divisão de Sistemas 
de Informação da DGTI 
e auxílio à diretoria em 
assuntos pertinentes à 
área; 

• Desenvolvimento e 
coordenação de 
projetos de sistemas de 
informação. 

Servidora do 
quadro 
permanente. 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
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Clayton Ferreira Santos • Técnico em Eletrotécnica; 

• Tecnólogo em 
Processamento de Dados; 

• Bacharel em Sistemas de 
Informação. 

• Coordenação da equipe 
da divisão de Gestão de 
Segurança da 
Informação da DGTI e 
auxílio à diretoria em 
assuntos pertinentes à 
área; 

• Zelar pela segurança 
dos sistemas de 
informação e 
comunicações sistemas 
dos 
departamentos/órgãos 
da UFLA; 

• Verificar a realização 
das cópias de segurança 
em conformidade com 
as  
normas e 
procedimentos da 
Política de Segurança 
da DGTI; 

• Propor normas e 
procedimentos para a 
Política de Segurança 
da  
Informação; 

• Monitorar e analisar o 
cumprimento das 
políticas, normas e 
procedimentos  

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 



 

Plano Diretor de TI 
2011-2012 

  

Página 154 de 178 

 

de segurança dos 
sistemas de informação 
e comunicações. 

 

Erasmo Evangelista de Oliveira • Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• Mestre em Ciência da 
Computação; 

• Certificação em Red Hat 
Linux (RHCT). 

• Planejamento, 
supervisão e 
coordenação das 
atividades da equipe de 
funcionários da DGTI, 
cumprindo as normas e 
resoluções regimentais; 

• Convocar e presidir as 
reuniões do Comitê 
Gestor de Tecnologia da 
Informação e do Comitê 
de Segurança da 
Informação e 
Comunicações; 

• Assessorar o Pró-reitor 
de Planejamento e 
Gestão em assuntos do 
âmbito de sua 
competência; 

• Promover estudos, 
reuniões e apresentar 
sugestões para a 
melhoria de serviços;  

• Elaborar juntamente 
com o Comitê Gestor de 
Tecnologia da 
Informação o Plano 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação / 
Diretor. 

40 
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Diretor de Tecnologia 
da Informação da 
instituição; 

• Assessorar o Comitê de 
Segurança da 
Informação e 
Comunicações na 
elaboração e 
manutenção da Política 
de Segurança da 
Informação. 

Filipe Carvalho Silva • Bacharel em 
Administração. 

Administração e auxílio em 
assuntos pertinentes à área. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Administrador. 40 

Flávio Lopes de Morais • Técnico em informática; 

• Cursando graduação em 
Sistemas de Informação. 

• Certificação em Red Hat 
Linux (RHCT). 

• Certificação em 
desenvolvimento e 
administração de banco de 
dados MySQL. 

• Gerenciamento e 
administração dos 
bancos de dados dos 
sistemas de informação 
sob responsabilidade da 
DGTI; 

• Gerenciamento de 
projetos,  
desenvolvimento e 
manutenção de 
sistemas de informação 
da Instituição. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

Haroldo Rezende Andrade • Técnico em Processamento 
de Dados. 

• Licenciatura plena em 
Matemática. 

• Especialista em Tecnologia 

• Coordenação da equipe 
da divisão de 
Infraestrutura de Redes 
e Telecomunicações da 
DGTI e auxílio à 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
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de Redes com Cabeamento 
Estruturado. 

• FCP – Furukawa Certified 
Professional Fundamental. 

• FCP – Furukawa Certified 
Professional Master. 

• Pós-graduado em 
qualidade e eficiência 
energética. 

diretoria em assuntos 
pertinentes à área. 

• Membro da CICE. 

Juliano Santos Rodrigues • Técnico em Processamento 
de Dados. 

• Registro de chamadas 
de suporte; 

• Atendimento telefônico 
e suporte ao usuário 
com relação à 
instalação, configuração 
e utilização de 
programas diversos; 

• Treinamento de 
usuários em recursos 
computacionais da 
Instituição. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

Mairo de Oliveira e Silva • Bacharel em Ciência da 
Computação. 

Suporte ao SIG-UFLA. Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

Marco Antônio Torres • Técnico em Informática. Desenvolvimento e 
manutenção de sistemas 
legados da Instituição. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

Pedro Viana Figueiredo • Técnico em Informática. 

• Cursando graduação em 
Administração Pública. 

• Gerenciamento do 
sistema de controle de 
acesso da Instituição. 

• Gerenciamento do 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
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sistema de vídeo-
vigilância da Instituição. 

Plínio Marcio Braga Torres • Bacharel em Sistemas de 
Informação. 

Administração dos ativos da 
rede UFLA e aplicação das 
políticas de segurança 
definidas pela DGTI. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
 

Thiago do Prado Ramos • Técnico em Processamento 
de dados; 

• Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• MBA Executivo em 
Governança de TI. 

• Coordenação da equipe 
da divisão de 
Administração de redes 
da DGTI e auxílio à 
diretoria em assuntos 
pertinentes à área; 

• Responsável pela 
disponibilidade dos 
servidores hospedados 
no datacenter(blade e 
storage). 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

Thiago Floriano Wykret • Bacharel em Ciência da 
Computação. 

• Gerenciamento da rede 
cabeada da UFLA; 

• Gerenciamento da rede 
wireless da UFLA; 

• Gerenciamento dos IPs 
da rede UFLA; 

• Gerenciamento do 
servidor de DHCP. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
 

Zamir Roberto de Carvalho 
Júnior 

• Técnico em Eletrônica; 

• Cursando graduação em 
Sistemas de Informação. 

Montagem, instalação, 
configuração e manutenção 
de computadores. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
eletrônica. 

40 
 

Alan Filipe Santana • Cursando graduação em 
Sistemas de Informação; 

• Certificação em 

Suporte em programação de 
computadores. 

Terceirizado. Atendente. 40 



 

Plano Diretor de TI 
2011-2012 

  

Página 158 de 178 

 

desenvolvimento de banco 
de dados MySQL. 

Júlio César Costa Lima • Ensino Médio. Coordenação da equipe da 
divisão de Suportes da DGTI 
e auxílio à diretoria em 
assuntos pertinentes à área. 
 
 

Terceirizado. Atendente. 40 

Marcos Alexandre dos Santos • Técnico em Manutenção de 
Computadores; 

• Cursando graduação em 
Sistemas de Informação. 

Montagem, instalação, 
configuração e manutenção 
de computadores. 

Terceirizado. Auxiliar de 
Manutenção. 

40 
 

Sidney dos Santos Camilo • Ensino Médio. Coordenação da equipe de 
redes da divisão de 
Infraestrutura e 
Comunicação e auxílio à 
gerência da divisão em 
assuntos pertinentes à área. 
 

Terceirizado. Atendente. 40 

Valmir Alves • Técnico em Eletrotécnica e 
Automação; 

• Cursando graduação em 
Sistemas de Informação. 

Instalação e manutenção  de 
redes, vídeo-vigilância, 
videoconferência e wireless. 

Terceirizado. Atendente. 40 

Frederico Santos de Oliveira • Bacharel em Ciência da 
Computação. 

Programação de 
computadores. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 

Gustavo Figueiredo Araújo • Bacharel em Ciência da 
Computação. 

Programação de 
computadores. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 

Rafael Silva Barreto • Bacharel em Ciência da 
Computação. 

• Certificação ISTQB Certified 
Tester – CTFL. 

Programação de 
computadores. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 
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Ramon Simões Abílio • Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• Especialização em 
Administração de Redes 
Linux (ARL); 

• Certificação ISTQB Certified 
Tester – CTFL. 

Programação de 
computadores. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 

Rodrigo Pereira Moreira • Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• Cursando especialização 
em Tecnologia de Redes de 
Computadores (RDE). 

Programação de 
computadores. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 

Rubens Takiguti Ribeiro • Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• Certificação Zend Certified 
Engineer - PHP 5. 

Programação de 
computadores. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 

João Batista da Silva • Curso de cabista; 

• Instalador e reparador; 

• Cirex. 

Lançamento de cabos, 
remoção de defeitos da 
rede aérea e subterrânea. 

Terceirizado. Técnico em 
manutenção de 
rede. 

40 

Wanderson Rodrigo de Sousa 
Siqueira 

• Manutenção de 
computadores; 

• Técnico de manutenção de 
redes; 

• Reparador e instalador de 
internet. 

Montagem completa rack.  Terceirizado. Técnico de 
manutenção de 
redes e 
infraestruturas. 

40 

João Patente Filho • Técnico em eletrotécnica; 

• Técnico em telefonia 

• Radiotécnico e eletrônica.                

Coordenação da equipe de 
telefonia da divisão de 
Infraestrutura e 
Comunicação e auxílio à 
gerência da divisão em 

Terceirizado. Encarregado. 40 
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assuntos pertinentes à área. 
 

Giovane Wagner de Paula • Reparador e instalador de 
internet e telefone. 

Montagem completa Rack. Terceirizado. Auxiliar de 
Infraestrutura. 

40  

José Correia da Mota                    • Curso de cabista; 

• Instalador e reparador; 

• Cirex. 

Lançamento de cabos, 
remoção de defeitos da 
rede aérea e subterrânea. 

Terceirizado. Técnico em 
manutenção de 
rede. 

40  

Alcione da silva ferreira                   • Instalador e reparador; 

• Curso de eletricista básico; 

• Curso de telefonia pela 
FAEPE. 

Lançamento de cabos, 
remoção de defeitos da 
rede aérea e subterrânea. 

Terceirizado. Técnico em 
manutenção de 
rede. 

40 horas 
semanais 

Ana Maria de Rezende • Ensino médio. • Atendimento de 
ligações internas e 
externas do tronco 
principal da Instituição; 

• Efetuar chamadas 
telefônicas nacionais e 
internacionais; 

• Manutenção do banco 
de dados (lista 
telefônica) atualizado; 

• Emissão de relatórios 
mensais sobre gastos 
telefônicos para os 
departamentos e 
PROPLAG. 

Servidora do 
quadro 
permanente. 

Telefonista. 30 horas 

Maisa Aparecida de Lima • Licenciada em filosofia. • Atendimento de 
ligações internas e 
externas do tronco 
principal da Instituição; 

Servidora do 
quadro 
permanente. 

Telefonista. 30 horas 
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• Efetuar chamadas 
telefônicas nacionais e 
internacionais; 

• Manutenção do banco 
de dados (lista 
telefônica) atualizado; 

• Emissão de relatórios 
mensais sobre gastos 
telefônicos para os 
departamentos e 
PROPLAG. 

 

 

 

 

Funcionários de TI lotados na Pró-Reitoria Gestão e Desenvolvimento de Pessoa (PRGDP) 

Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Luiz Antônio Mesquita • Ensino Médio. 

 
• Manutenção do SIG-

UFLA, SIAPE e 
SIAPENET; 

• Cadastro e 
atualização de 
arquivos. 

Servidor do 
Quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
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Funcionários de TI lotados no Departamento de Ciências Exatas e Laboratório de Computação Científica da UFLA 

Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Marcelo Chamhum Silva 
 

• Técnico em Informática. • Técnico responsável 
pelos laboratórios 
de Informática do 
DEX 
(HARD/SOFTwares); 

• Instalação e 
Configuração de 
software/hardware 
para os funcionários 
e 
professores do DEX; 

• Suporte ao Linux 
para funcionários e 
professores bem 
como nos 
laboratórios; 

• Apoio ao DGTI no 
DEX, tanto 
relacionado a redes 
de computadores 
quanto a demais 
necessidades de TI; 

• Apoio como 
integrante da 
equipe 
técnica do 
Laboratório de 

Emprestado 
pela UFJF à 
UFLA (projeto 
de cooperação 
técnica, PCCTAE 

Auxiliar de 
Processamento 
de Dados 

40 
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Computação 
Cientifica, tendo 
como principal 
responsabilidade a 
instalação e upgrade 
do cluster. 

 

Funcionários de TI lotados na Pró-Reitoria de Graduação (Copese) 

Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Rodrigo Nani França 
 

• Bacharel em Ciência da 
Computação; 

• Especialista em Engenharia 
de Software com ênfase 
em software livre. 

• Suporte, 
treinamento, 
manutenção e 
desenvolvimento 
dos sistemas e site 
da COPESE/UFLA.  

• Gerenciamento e 
acompanhamento 
de todos os 
processos seletivos 
da UFLA (Vestibular, 
PAS, Concursos 
Públicos); 

• Suporte técnico na 
área de TI na 
COPESE e PRG; 

•  Apoio a outros 
setores da UFLA 
(PROPLAG, PRGDP, 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
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Reitoria) 

•  Responsabilidade 
por dados 
confidenciais do 
setor. 

 

Funcionários de TI lotados no Departamento de Ciência da computação (DCC) 

Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Anderson Laudelino Pereira • Bacharelado em Sistemas 
de Informação; 

• Especialista em 
Administração de Sistemas 
de Informação. 

Zelar pela infraestrutura 
de TI do DCC (em 
especial dos laboratórios 
de informática da 
graduação). 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
 

Eder Teixeira de Andrade • Bacharel em Engenharia 
Elétrica. 

• Certificação em Red Hat 
Linux (RHCT/RHCSA). 

• Cursando pós-graduação 
em Administração de 
Redes Linux. 

• Coordenação dos 
laboratórios de 
informática da 
graduação do DCC; 

• Zelar pelos 
laboratórios de 
informática da 
graduação, bem 
como toda a 
infraestrutura de TI. 
do DCC. 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação. 

40 

 

 



 

Plano Diretor de TI 
2011-2012 

  

Página 165 de 178 

 

 Funcionários de TI lotados na Diretoria Registro Controle Acadêmico (DRCA) 

Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Carlos Eugênio Sbampato • Técnico em Contabilidade. • Matrícula de 
calouros e veteranos 
da Graduação e Pós-
graduação; 

• Manutenção do 
programa TIA 
(Terminal 
Informático 
Acadêmico); 

• Assistência geral aos 
funcionários da 
DRCA, com relação a 
TI; 

• Manutenção da 
página da DRCA na 
internet. 

Terceirizado. Programador de 
Computador II. 

40 

Reginaldo Ferreira de Souza • Licenciatura em 
Matemática. 

• Especialista em Gestão de 
Sistemas de Informação. 

• Mestre em Administração. 

• Apoio ao processo 
seletivo de operação 
do SiSU; 

• Coordenação de 
cursos de 
capacitação 
(PRGDP). 

Servidor do 
quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
 

 

 



 

Plano Diretor de TI 
2011-2012 

  

Página 166 de 178 

 

 

 Funcionários de TI lotados na Diretoria de Biblioteca Universitária 

Nome Formação Responsabilidades Vínculo Cargo/Função Carga Horária 
hora/semana 

Cláudio Fabiano Kloss  • Técnico em Informática. 

• Cursando graduação em 
Sistemas de Informação. 

• Reparo e 
manutenção de 
computadores, 
impressoras e 
demais periféricos 
da Biblioteca; 

• Desenvolvimento, 
instalação, 
implantação e 
suporte de 
softwares e/ou 
sistemas 
operacionais nos 
computadores da 
Biblioteca; 

• Definição de 
políticas de 
utilização e 
segurança dos 
recursos de TI e 
especificação de 
aquisição; 

• Manter a rede de 
comunicação da 
Biblioteca integrada 

Servidor do 
Quadro 
permanente. 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação. 

40 
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à rede geral da 
UFLA; 

• Criar e manter 
atualizada as 
soluções web 
utilizadas pela 
Biblioteca.  
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Anexo VII 
Necessidades não selecionadas para execução no período de 2011 a 2012, e que deverão ser 

avaliadas no próximo ciclo de elaboração do PDTI. 
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Necessidades não selecionadas para execução no PDTI 2011-2012 

Id Necessidade (problema/oportunidade) Origem da necessidade Categoria 

N.29 Viabilização de venda web de tickets para 

alimentação no restaurante universitário. 

• Ação 4.3.3.8.4 do PDI 2011-
2015 da UFLA. 

Informação 

N.30 Identificação das necessidades das 

unidades administrativas quanto ao uso 

de ferramentas de redes sociais, blogs, 

comunicação e mensagem instantânea. 

• Ações 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 
4.3.3.8.20 e 4.3.3.8.21 do 
PDI 2011-2015 da UFLA. 
 

 

Informação 

N.56 Apoio, no que diz respeito a TI, na 

execução de ações estruturantes que 

visam à criação e divulgação do Parque 

Tecnológico de Lavras. 

• Ação 5.5.8.1 do PDI 2011-
2015 da UFLA. 

Infraestrutura 

N.57 Apoio, no que diz respeito a TI, nas ações 

relativas à infraestrutura do novo prédio 

que abrigará a PRP e suas assessorias. 

• Ação 5.5.15.1 do PDI 2011-
2015 da UFLA. 

Infraestrutura 

N.69 Criação de indicadores de gestão do 

orçamento (2013). 

• Ação 4.1.3.1.6 do PDI 2011-
2015 da UFLA. 

• Resposta da PROPLAG à 
questão 16 do 
questionário. 

Informação 

N.70 Informatização do processo de gestão e 

fiscalização de contratos (2013). 

• Ação 4.1.3.1.6 do PDI 2011-
2015 da UFLA. 

• Resposta da PROPLAG à 
questão 16 do 
questionário. 

Informação 

N.71 Divulgação de informações da Secretaria 

de Colegiados através de página web 

própria. 

• Resposta da Secretaria de 
Colegiados à questão 4 do 
questionário. 

Informação 

N.73 Promoção de ações inovadoras no que 

diz respeito à Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

• Ação 4.1.2.1.8 do PDI 2011-
2015 DA UFLA. 

 

Inovação 
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Anexo VIII 

Arquitetura tecnológica 
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Sistemas de informação da Instituição, com sua descrição detalhada 
Aplicativo Descrição Plataforma Arquitetura SGBD Área Gestora 

SIPAT Programa para 

controle de bens 

de patrimônio. 

Access Desktop Access Divisão de 

Patrimônio 

SITOQUE Programa para 

controle de 

estoque e custos 

de refeição. 

Access Desktop Access Restaurante 

Universitário 

SISORDEM Programa para 

cadastro e 

agendamento de 

ordens de 

serviço. 

Access Desktop Access Prefeitura do 

campus 

SISFROTA Programa para 

controle de 

estoque de peças 

e acessórios para 

a frota de 

veículos da UFLA. 

Access Desktop Access Setor de 

transportes 

SIPATTI Programa para 

controle de 

estoque de bens 

de patrimônio e 

de consumo da 

DGTI e que  

são também 

utilizados em 

outros setores da 

UFLA. 

Access Desktop Access DGTI 
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SIVEST Programa para 

cadastro e 

processamento 

de notas em 

processos 

seletivos ou 

concursos 

públicos. 

Access Desktop Access COPESE 

Documentos Programa para 

controle de 

documentos da 

UFLA. 

PHP WEB Mysql Reitoria e 

ASCON 

Resíduos Programa que 

controla 

pagamentos de 

resíduos da 

universidade 

através de GRU 

cobrança 

e faz a 

distribuição dos 

recursos 

arrecadados 

entre os 

departamentos 

da universidade. 

PHP WEB Mysql PROPLAG e 

departamentos 

PosGrad Programa que 

controla os 

cursos de pós-

graduação. 

ASP WEB Access Departamentos, 

DRCA e PRPG 

SFIU Programa que 

controla a 

inscrição dos 

alunos no Fórum 

de Integração 

Universitária. 

PHP WEB Mysql DCE 
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Suporte Programa de 

chamadas de 

suporte ao 

centro de 

informática. 

PHP WEB Mysql DGTI 

DCOPI Programa para 

controle de 

contratos, 

termos, 

convênios e 

acordos da 

Instituição. 

Java,JSP e 

Servlets 

WEB Mysql DICON 

GCR Programa de 

gerenciamento 

de créditos para 

restaurante 

universitário. 

PHP WEB Mysql Restaurante 

Universitário 

PRAEC Programa de 

controle de 

bolsas atividades. 

Java Desktop Mysql PRAECC 

GPQ Gerenciador de 

produtos 

químicos da 

UFLA. 

Maker All WEB Mysql Departamentos 

Compras Registra os 

pedidos de 

compras, bens e 

licitações da 

Instituição. 

Maker All WEB Mysql DMSG 

Veículos Sistema cataloga 

os veículos que 

transitam na 

Universidade 

PHP WEB Mysql Segurança 
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Censo Sistema para 

extração dos 

dados para o 

CENSO a partir da 

base de dados do 

PINGIFES. 

PHP WEB Mysql DGTI 

SIG-UFLA 

 

 

Sistema 

Integrado de 

Gestão da UFLA. 

É o sistema 

oficial da 

Instituição, ao 

qual os outros 

serão integrados. 

PHP WEB Mysql DGTI 

SIG-LATO Sistema para 

gerenciamento 

dos cursos lato-

sensu. 

PHP WEB Postgres PRPG 

SISA Simulador 

simplificado de 

aposentadoria. 

PHP WEB Mysql PRDGP 

SPS Sistema para 

gerenciamento 

dos benefícios 

referentes ao 

planos de saúdes 

dos servidores. 

PHP WEB Mysql PRDGP 

SIEP Sistema de 

inscrições para 

exame de 

proficiência para 

disciplina de 

graduação. 

PHP WEB Mysql PRG 

OUV Sistema de 

Ouvidoria da 

Instituição 

PHP WEB Mysql Ouvidoria 
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Arquitetura de redes 
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Anexo IX 

Método de priorização das necessidades  

O método utilizado para realizar a priorização das necessidades selecionadas para execução no 
PDTI 2011-2012 foi o seguinte: 

• Cada membro do Comitê Gestor de TI realizou uma priorização da necessidades 
selecionadas para execução neste PDTI, inserindo valores de 1 a 40, sem repetição, de 
forma que 1 indica a prioridade mais alta e 40 indica a prioridade mais baixa 
(classificação sem repetição de números); 

• Às respostas do Comitê Gestor de TI foi aplicado o método estatístico de Scott-Knott 
com bootstrap, a fim de identificar grupos distintos de prioridade em relação à 
classificação realizada pelos membros do Comitê Gestor de TI; 

• Foram identificados dois grupos distintos de prioridade de acordo com este método, 
que são referenciados neste trabalho como a1 e a2, tendo o segundo grupo (a2) 
menor prioridade de execução do que o primeiro grupo (a1); 

•  Respeitando-se os dois grupos de prioridade encontrados (a1 e a2), a equipe de TI da 
DGTI realizou a classificação das necessidades dentre os seguintes valores: Alta, Média 
ou Baixa.  

• As necessidades de alta e média prioridade são constantes do grupo a1, salvo as 
seguintes exceções: 

o N.44 – A expansão dos serviços de vídeo vigilância é uma realidade na 
Instituição, e seu projeto já se encontra em execução, em especial com a 
implantação da Central da Polícia Militar no campus da UFLA;  

o N.46 - Melhoria da divulgação dos serviços oferecidos à comunidade 
acadêmica. Esta necessidade é referente à formalização do portfólio de 
serviços de TI, que foi classificada pelo Comitê Gestor de TI no grupo a2 (baixa 
prioridade), entretanto, este é um item importante, de alta prioridade, e 
possui uma seção exclusiva de acordo com o Modelo de Referência de PDTI 
proposto pela SLTI/MPOG (veja seção 11 deste documento); e 

o N.50 – Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Foi classificada pelo 
Comitê Gestor de TI no grupo a2 (baixa prioridade), entretanto, esta 
necessidade está relacionada com a N.35 – Consolidação da Política de 
Segurança da Informação, a qual tem alta prioridade, e, inclusive, é também 
um item importante de acordo com o Modelo de Referência de PDTI proposto 
pela SLTI/MPOG, e que neste documento é mencionado na seção 11. 

• As necessidades de baixa prioridade são constantes do grupo a2, exceto a N.44, N.46 e 
N.50, conforme explicado anteriormente; 

• A seguir é exibido o resultado final da classificação de prioridades, com indicação dos 
respectivos grupos identificados pelo método de Scott-Knott. 
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              Resultado final da classificação de prioridades 
Necessidade Média da 

Classificação 
Grupo Prioridade 

 
N.34 4.6 a1 Alta 

N.35 5.2 a1 Alta 

N.01 6.8 a1 Alta 

N.38 8.2 a1 Alta 

N.37 8.6 a1 Alta 

N.39 9.2 a1 Alta 

N.55 11 a1 Alta 

N.62 11 a1 Alta 

N.60 12.2 a1 Alta 

N.07 13.2 a1 Alta 

N.08 14.2 a1 Alta 

N.61 14.4 a1 Alta 

N.11 14.6 a1 Alta 

N.18 15.6 a1 Alta 

N.17 16.2 a1 Alta 

N.52 16.8 a1 Alta 

N.33 17.4 a1 Média 

N.24 17.8 a1 Alta 

N.10 18 a1 Média 

N.31 19.4 a1 Média 

N.02 19.8 a1 Alta 

N.67 20.6 a1 Alta 

N.58 20.6 a1 Alta 

N.44 23.2 a2 Média 

N.50 24.6 a2 Alta 

N.76 24.6 a2 Baixa 

N.13 25.6 a2 Baixa 

N.14 28.2 a2 Baixa 

N.45 28.4 a2 Baixa 

N.16 28.4 a2 Baixa 

N.48 28.6 a2 Baixa 

N.40 29.2 a2 Baixa 

N.73 30.2 a2 Baixa 

N.75 30.6 a2 Baixa 

N.74 30.8 a2 Baixa 

N.46 31 a2 Alta 

N.53 32.6 a2 Baixa 

N.41 34.4 a2 Baixa 

N.30 36.4 a2 Baixa 

N.68 37.8 a2 Baixa 

 

Observação: As necessidades N.30 e N.73 estão atualmente na lista de necessidades não 
selecionadas para execução neste PDTI 2011-2012 (veja Anexo VII). Na época em que foi 
enviada a lista para o Comitê Gestor de TI realizar a classificação, estas necessidades estavam 
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na lista de selecionadas e foram classificadas como baixa prioridade. Após análise da equipe de 
TI, as mesmas foram movidas para a lista de não selecionadas, devido à questão de prazo de 
execução. 


